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Obec Kordíky – hlavná kontrolórka obce 

Kordíky 59, 976 34 Tajov 

________________________________________________________________ 

Číslo: 9/2021/SJ       Kordíky 3. august 2021 

 

SPRÁVA 

o kontrole plnení uznesení obecného zastupiteľstva obce Kordíky  

za 2. polrok 2020 

 

Z funkcie hlavného kontrolóra obce Kordíky bola 3. augusta 2021 vykonaná kontrola 

plnení uznesení obecného zastupiteľstva v obci Kordíky za 2. polrok 2020. 

 

Uznesenia, ktoré neustanovili žiadne úlohy ani povinnosti Obecnému úradu, starostovi 

ani obecnému zastupiteľstvu: 

uznesenia za 2. polrok 2020 č.: 

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 

Splnené uznesenia: 

uznesenia za 2. polrok 2020 č.: 

33 – prenájom pozemku KN E 628/3 pre p. Ľ. Chladného 

35 – ukončenie nájomnej zmluvy s HerbaFlora s.r.o. 

36 – uzatvorenie zmluvy s novým stavebným úradom v Badíne 

38 – predaj pozemku KN 1252/1 pre p. A. Murgašovú 

Uznesenia na doriešenie: 

uznesenia za 2. polrok 2020 č.: 

27 – zrušenie uznesenia nakoľko nedošlo k predaju pozemku pre manž. Škulcovcov 

34 – delimitácia obecných pozemkov zo SPF 

uznesenia za 1. polrok 2020 č.: 

9 – Požiadanie dopravného inšpektorátu o osadenie dopravných zrkadiel na Rovienke a pri 

dome p. Donovala č. 91. 

Uznesenia na doriešenie: 

uznesenia za 2. polrok 2019 č.: 

37/2019 aj 9/2020- doriešenie odpratania majetku p. Ľ. Chladného na svoje pozemky 

uznesenia za 2. polrok 2018 č.: 
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45 – predaj HON 050 

uznesenia za 2. polrok 2016 č.:  

75 – kontrola kníh ubytovávateľov. Nerealizuje sa.  

76 – zistenie možností legalizácie mostíka pod dedinou. Nerealizuje sa 

uznesenia za 1. polrok 2017 č.: 

12 – zrealizovanie prívodu vody a elektriky na cintorín. Nerealizuje sa  

45 – umiestnenie vysielača ST mimo zastavaného územia obce. Celý proces je v štádiu, že 

Slovak telekom podal podnet na súd ohľadom preskúmania rozhodnutia Okresného úradu, 

ktorý potvrdil zrušenie stavebného povolenia vydaného obcou. 

 

 

 

Správu vyhotovila:  

Ing. Júlia Sigetyová – hlavná kontrolórka obce Kordíky             ...................................
                podpis 
S obsahom správy bol oboznámený: 

Ján Záchenský – starosta obce   .......18.8.2021................             ........................................... 
            dátum              podpis 

Obecné zastupiteľstvo      ......18.8.2021...............                
                dátum               

 

Kontrolovaný subjekt svojim podpisom potvrdzuje, že mu bol odovzdaný jeden výtlačok správy. 


