
                       Uznesenia 

4.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 11.11.2021  

   

                                 Uznesenie č. 30/2021 

K bodu č. 1 :  Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.11.2021: 

1. Otvorenie 

2. Voľba hlavného kontrolóra obce Kordíky na obdobie 2021-2027 

3. Správy hlavnej kontrolórky obce  

4. Schválenie prenájmu majetku v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb – 

časť pozemku KN-E 1483/3 – Marián Kubaška  

5. Rôzne 

b)  určuje 

Ivetu Tučekovú  za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice RNDr. Jaroslavu Bobákovú a Ing. Petru Polončíkovú. 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval - - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

                                        

 

 

          

 



                                                                   Uznesenie č. 31/2021 

K bodu č. 2 : Voľba hlavného kontrolóra obce Kordíky na obdobie 2021-2027  

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

Ing. Júliu Sigetyovú za hlavnú kontrolórku obce Kordíky na obdobie 2021-2027 so skráteným 

pracovným úväzkom 0,04 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval - - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                                                                   Uznesenie č. 32/2021 

K bodu č. 2 : Voľba hlavného kontrolóra obce Kordíky na obdobie 2021-2027  

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

súhlas hlavnej kontrolórke obce Kordíky Ing. Júlii Sigetyovej na podnikanie alebo na vykonávanie 

zárobkovej činnosti a byť členom riadiacich kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, 

ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval - - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 



                                                              Uznesenie č. 33/2021 

K bodu č. 3 : Správy hlavnej kontrolórky obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie  

 správu č. 10/2021/SJ o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Kordíky za 1.polrok 

2021 

 správu č. 11/2020/SJ  záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

ZOBRATÉ NA VEDOMIE 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval - - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Uznesenie č. 34/2021 

K bodu č. 4 : Schválenie prenájmu majetku v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 

Zb – časť pozemku KN-E 143/3 – Marián Kubaška 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

 schvaľuje  

prenajať majetok v zmysle ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona č. 138/19991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov časť pozemku KN-E 1483/3,  druh pozemku lesný pozemok o výmere 30 

m2 za cenu 1,- Eur na rok/m2 pre  pána Mariána Kubašku s manželkou, Trieda SNP 50, 974 01 Banská 

Bystrica 

Dôvody hodné osobitného zreteľa sú, že pozemok – predmet prenájmu – obec nevyužíva a je 

v priamej blízkosti žiadateľa, ktorý má záujem o predmetný pozemok sa starať a pre nájomcu bude 

tvoriť miesto pre parkovanie aut. Obec v súčasnosti nemá záujem o iné využitie tohto pozemku 

a obec bude mať z tohto prenájmu úžitok. 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval - - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Uznesenie č. 35/2021 

K bodu č. 5 :  Rôzne - cintorín 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) berie na vedomie 

informácie ohľadom potreby zvýšenia poplatku za hrobové miesto 

b)  schvaľuje 

výšku poplatku za hrobové miesto : jednohrob 3,- Eur a dvojhorb 6,- Eur od 01.01.2022 

c)   poveruje 

starostu obce s vypracovaním návrhu VZN o prevádzkovaní pohrebiska s platnosťou od 01.01.2022 na 

nasledujúce zastupiteľstvo 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková - - áno 

Ján Donoval - - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



   Uznesenie č. 36/2021 

K bodu č. 5 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

 

a) berie na vedomie 

  Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku KN-E 1486/2 o výmere 310 m2 pre pani 

Zuzanu Bhutaniovú 

 Žiadosť o zmenu územného plánu o zmenu zaradenia parciel KN-C 960/6, 1010/29 

a 1110/4 z rekreačnej zóny na obytnú zónu pani Márii Slobodníkovej 

  Informácie ohľadom fungovanie OPS Kordíky s.r.o. 

 Informácie ohľadom vydania občasníka Kordíčan 

 Informácie ohľadom Mikuláša pre deti  

 Email paní Jany Matejovej 

 Informácie ohľadom rekonštrukcie elektroinštalácie v obecnej budove obchod, krčma 

a stará sála 

 Informácie ohľadom novo osadeného dopravného značenia v obci Kordíky 

 Informácie ohľadom projektu „Wifi pre Teba“ 

 Termín nasledujúceho obecného zastupiteľstva na 10.12.2021 o 17:00  

 

b) schvaľuje 

 Dohodu o ukončení Zmluvy č. 661/2012/OVZ o zriadení Spoločného obecného úradu odo dňa 

01.04.2022 s Mestom Banská Bystrica 

 Zrušenie/odpredaj OPS Kordíky s.r.o. 

 Poplatok za mikulášsky balíček pre deti vo veku 0-12 roku s trvalým pobytom v obci Kordíky 

1,- Eur a pre ostatné deti a deti bez trvalého pobytu v obci 5,- Eur 

 

c) poveruje 

 Starostu obce s prípravou odpredaja OPS Kordíky s.r.o. 

 

d) zamieta 

 odpredaj pozemku KN-E 1486/2 o výmere 310 m2 pani Zuzane Bhutaniovej 

 Žiadosť o zmenu územného plánu o zmenu zaradenia parciel KN-C 960/6, 1010/29 a 1110/4 

z rekreačnej zóny na obytnú zónu pani Márii Slobodníkovej 

 

 

 



 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bariaková áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

RNDr. Jaroslava Bobáková áno - - 

Ján Donoval - - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

V Kordíkoch 11.11.2021       

                                                                                                                      Ján Záchenský   

                                                                                                                       starosta obce 


