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                                                   Zápisnica                                                                                 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 10.12.2021 v Kordíkoch  

 

Prítomní  : podľa prezenčnej listiny 

 

Program :    1.   Otvorenie  

2.   Schválenie VZN č. 1/2021 o prevádzkovaní pohrebiska 

                      3.   Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

                      4.   Návrh rozpočtu obce Kordíky na obdobie 2022-2024 

                      5.   Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky 

                      6.   Rôzne 

 

K bodu č. 1 : Starosta obce privítal prítomných poslancov a občanov, oboznámil ich 

s programom zasadnutia a navrhol za zapisovateľku Ivetu Tučekovú a za overovateľov 

zápisnice Jána Donovala a Dušana Tučeka. Zároveň starosta obce oboznámil prítomných 

s informáciou, že poslankyňa Ing. Petra Polončíková sa z dnešného zasadnutia obecného 

zastupiteľstva ospravedlnila zo zdravotných dôvodov. 

K bodu č. 2:  Starosta obce predložil prítomným poslancom obecného zastupiteľstva VZN č. 

1/2021 o prevádzkovaní pohrebiska obce Kordíky. Návrh VZN č. 1/2021 bol zverejnený 

spôsobom v mieste obvyklým dňa 23.11.2021. Vo VZN č. 1/2021 nastala zmena iba v článku 

XV. „Cenník služieb“, kde sa menila výška poplatku za hrobové miesto. Poslankyni RNDr. 

Jaroslave Bobákovej sa zdá navýšenie poplatku za hrobové miesto privysoké v tejto neľahkej 

dobe. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú VZN č. 1/2021 o prevádzkovaní pohrebiska obce 

Kordíky s platnosťou od 1.1.2022. 

K bodu č. 3:  Starosta obce vyzval pracovníčku obecného úradu Ivetu Tučekovú, aby 

poslancom obecného zastupiteľstva predložila rozpočtové opatrenie č. 2/2021 – úprava 

rozpočtu v niektorých položkách. Rozpočtové opatrenie bolo zverejnené spôsobom v mieste 

obvyklým dňa 23.11.2021. Rozpočtové opatrenie č 2/2021 bolo ešte priamo na zasadnutí 

obecného zastupiteľstva upravené v jednej položke v príjmoch a v piatich položkách vo 

výdajoch – teda príjmy boli navýšené o 60,- Eur a výdaje boli navýšené o 4 150,- Eur. 
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Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú Rozpočtové opatrenie č. 2/2021. 

K bodu č. 4 : Starosta obce vyzval pracovníčku obecného úradu Ivetu Tučekovú, aby 

predložila prítomným poslancom obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu obce Kordíky na 

obdobie 2022-2024. Návrh rozpočtu obce Kordíky na obdobie 2022-2024 bol zverejnený 

spôsobom v mieste obvyklým dňa 23.11.2021. Rozpočet obce Kordíky bol navrhnutý ako pre 

všetky obdobia ako vyrovnaný. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú rozpočet obce Kordíky na rok 2022 bez výhrad 

a návrh rozpočtu obce Kordíky na roky 2023-2024 berú na vedomie. 

K bodu č. 5 : Starosta obce vyzval hlavnú kontrolórku obce Ing. Júliu Sigetyovú, aby 

predložila prítomným poslancom obecného zastupiteľstva správy hlavnej kontrolórky. 

Poslanci obecného zastupiteľstva boli so správami hlavnej kontrolórky vopred oboznámení 

emailom. 

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú návrh kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 

a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kordíky berú na vedomie. 

 

K bodu č.6 Rôzne:  

Zimná údržba miestnych komunikácií : Prítomná poslankyňa obecného zastupiteľstva PhDr. 

Barbora Bariaková má viacero podnetov občanov z druhej strany dediny k zimnej údržbe 

miestnych komunikácií v našej obci. Obec nemá ani finančné ani fyzické prostriedky na takú 

zimnú údržbu ako je na hlavnej ceste z mesta, ale snaží sa nájsť najlepšie riešenie na zimnú 

údržbu a nakúpila tento rok viac posypovej soli. Občianske združenie Kordícky Hrebenák 

dostali ako sponzorský dar posýpač na posypovú soľ, ktorý sa dá pripojiť aj za traktor aj za 

osobný automobil a prisľúbili obci zapožičanie posýpača v prípade potreby. Obec uzatvorila 

pracovnú dohodu s pánom Jánom Sedilekom, ktorý bude nápomocný pri zimnej údržbe. 

Obec sa snaží spraviť maximum pri zimnej údržbe, ale s technikou, ktorú má k dispozícii , sa 

to momentálne lepšie spraviť nevie. Debata sa ukončila s tým, že keď bude treba viac 

posypať, viac zhrnúť cesty, treba volať starostovi a on zabezpečí výjazd techniky. Keďže je 

v obci viac obyvateľov, stále viac aut, rastú aj nároky občanov, bude obec hľadať riešenia ako 

zimnú údržbu miestnych komunikácií do budúcna zlepšiť. 

Do tejto debaty sa zapojil prítomný občan Stanislav Murgaš, ktorý upozornil na ďalší problém 

a to na stekajúcu vodu od rodinného domu č. 40 pána Andreja Dobrotu. Pán Dobrota má na 

svojom pozemku vyhrievanie a keď sa tam začne topiť sneh, tak to steká na cestu, kde to cez 

noc zamrzne a tu nastáva problém. V lete pri dažďovom počasí bol tiež problém stekajúcej 

vody/blata na cestu. Pána Dobrotu treba upozorniť na správne zvedenie stekajúcej vody do 

najbližšieho potoka. problém so stekajúcou vodou už trvá dlhšiu dobu, rovnako ako problém 
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nánosov blata na ceste a rozbitá cesta pri rodinnom dome č.40. Túto situáciu bude obec 

riešiť v jarných mesiacoch kvôli počasiu a snehu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie pripomienky ohľadom zimnej údržby ciest 

v obci Kordíky. 

Termín zastupiteľstva bol určený na 17.02.2022 17:00 na obecnom úrade. 

Starosta obce na záver zasadnutia poďakoval prítomných poslancom obecného 

zastupiteľstva  a hosťom za účasť a ukončil toto zasadnutie.  

V Kordíkoch 10.12.2021 

 

Zapisovateľka zápisnice: Iveta Tučeková 

 

 

Overovatelia zápisnice:    Ján Donoval 

 

                                              Dušan Tuček  

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                             Ján Záchenský 

                                                              starosta obce 


