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                                                   Zápisnica                                                                                 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného 12.05.2022 v Kordíkoch  

 

Prítomní  : podľa prezenčnej listiny 

 

Program :    1.   Otvorenie  

2.   Schválenie záverečného účtu obce Kordíky za rok 2021 + správa    

       nezávislého audítora 

                      3.   Schválenie výročnej správy obce Kordíky za rok 2021 

                      4.   Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky 

                      5.   Zámer p. Marek Procházka 

                      6.   Žiadosť p. Mikuláš Sobota 

                      7.   Petícia – podnet na odstúpenie od kúpnej zmluvy 

                      8.   Žiadosť o zlepšenie stavu MK p. Lukáš Donoval 

                      9.   Rôzne 

K bodu č. 1  Otvorenie : Zástupca starosta obce Dušan Tuček (poverený vedením obecného 

zastupiteľstva) ospravedlnil starostu obce zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý 

musel náhle odísť zo zdravotných dôvodov do nemocnie a   privítal prítomných poslancov 

a občanov, oboznámil ich s programom zasadnutia a navrhol za zapisovateľku Ivetu 

Tučekovú a za overovateľov zápisnice Ing. Petru Polončíkovú a Jána Donovala. 

Zástupca starostu navrhol zmeniť poradie bodov programu zasadnutia obecného 

zastupiteľstva, nakoľko o to požiadal prítomný občan pán Lukáš Donoval a poslanci 

obecného zastupiteľstva schvaľujú nasledovný program obecného zastupiteľstva: 

1. Otvorenie 

2. Žiadosť o zlepšenie stavu MK Lukáš Donoval 

3. Zámer p. Marek Procházka 

4. Dopravné značenie 

5. Schválenie záverečného účtu obce Kordíky za rok 2021 + správa nezávislého audítora 
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6. Schválenie výročnej správy obce Kordíky za rok 2021 

7. Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky 

8. Žiadosť p. Mikuláš Sobota 

9. Petícia – podnet na odstúpenie od kúpnej zmluvy z 10.9.2007 

10. Rôzne 

K bodu č. 2  Žiadosť o zlepšenie stavu MK p. Lukáš Donoval:  Zástupca starostu obce 

predložil prítomným poslancom obecného zastupiteľstva Žiadosť o zlepšenie stavu cestnej 

komunikácie“, ktorú 31.3.2022 doručil miestny občan Bc. Lukáš Donoval a žiadosť bola 

podpísaná aj okolitými susedmi (Laššákovci, Bírešovci, Oláh, Murgašová a Cimermanovci). 

Jedná sa o cestnú komunikáciu na parcele KN-E 1515/3 smerom k miestnemu salašu, kde Bc 

Lukáš Donoval vlastní rozostavanú stavbu na pozemku KN-C 1019/68. Poslanci boli so 

žiadosťou oboznámení vopred emailom. 

Zástupca starostu vyzval prítomného Bc. Lukáša Donovala, aby vysvetlil a upresnil svoju 

žiadosť. Momentálne miestny občan Martin Holbík stavia rodinný dom na parcele KN-C  

1019/6 a pred dokončím tejto stavby súhlasil s napojením drenážnych rúr na rúry na jeho 

pozemku. Samozrejme bude treba ďalej pokračovať zviesť voda od Martin Holbíka nižšie do 

drenážnych rúr až dole do potoka pri rodinnom dome č. 203. Cez danú cestnú komunikáciu 

preteká na dvoch miestach voda, čiže bude treba založiť určite aspoň 2 rúry a cestu vysypať 

kamennou drvou. Do debaty sa zapojil aj prítomný občan Ing. Peter Bíreš, ktorý povedal, že 

na vlastné náklady pod cestu vložili s pánom Laššákom a Cimermanom odtokovú železnú 

rarážku. Voda steká aj z pozemkov Mgr. Júlii Klinkovej, kde sa bude 19.5.2022 konať štátny 

stavebný dohľad na základe podnetu Bc. Lukáša Donovala. Do debaty sa zapojili aj všetci 

prítomní poslanci a prítomní občania z danej ulice prisľúbili fyzickú pomoc pri realizácii 

založenia drenážnej rúry. Prítomný poslanec Ján Donoval povedal, že by bolo treba spravil aj 

nejaký rigol ponad cestu a bolo by treba aj cestu rozšíriť nakoľko súkromné pozemky siahajú 

až do cestnej komunikácie (čo je však problém v celej obci, nakoľko kedysi boli cesty široké 

len na šírku vozu s koňmi). Ďalej sa zapojil do debaty prítomný občan Stanislav Murgaš, ktorý 

upozornil na to, aby sa zvod vody dotiahol až dole do potoka, aby sa potom nesťažovali 

ostatní obyvatelia, ktorým by mohol trativod vytekať na pozemok.  

Zástupca starostu obce povedal, že to bude riešiť starosta obce s obyvateľmi podpísanými 

v žiadosti . 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie nutnosť zlepšenia stavu cestnej 

komunikácie KN-E 1515/3 a poverujú starostu obce s naplánovaním stretnutia dotknutých 

občanov a doriešenia tohto stavu. 

K bodu č. 3  Zámer p. Marek Procházka:  Zástupca starostu obce predložil prítomným 

poslancom žiadosť pána Mareka Procházku zo dňa 22.4.2022. Pán Marek Procházka bol 
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prítomný a vysvetlil prítomným poslancom svoj zámer. Pán Procházka momentálne žije 

v Anglicku a plánuje sa vrátiť na Slovensko so zámerom vybudovania areálu 8-10 rekreačných 

chatiek s ekologickým zameraním, pričom by v areály bol aj jeden rodinný dom (väčšia chata) 

,kde by býval on s rodinou a zároveň by bol správcom tohto areálu. Voda by bola riešená 

studňou v danom areály, každá chata by mala svoje tepelné čerpadlo, čiže ani vodu ani 

elektrinu by nepotrebovali z obce Celý areál by bol k dispozícii aj obci. Dlhšiu dobu rokoval so 

Slovenským pozemkovým fondom ohľadom odkúpenia pozemku oproti campingu v Tajove 

a vybudovanie takého areálu tam (na čo mu obec Kordíky ešte v roku 2021 dala súhlasné 

stanovisko k pripravovanému zámeru) , čo sa však nepodarilo zrealizovať, takže hľadá nové 

možnosti. Preto sa obrátil na obec so žiadosťou o odkúpenie obecného pozemku, kde by 

mohol vybudovať takýto areál. Radšej by bol za odkúpenie pozemku od obce, ale nebráni sa 

ani dlhodobému prenájmu pozemku (čo riešili aj s pozemkových fondom) Pán Procházka 

vybral štyri rôzne obecné lokality, ktoré má momentálne v užívaní MVDr. Viktor Oláh a má 

s obcou podpísanú nájomnú zmluvu. Pán Procházka sa aj rozprával s pánom Oláhom a pán 

Oláh povedal, že sa prispôsobí požiadavkám obce. Na tieto pozemky by bol potrebný 

doplnok územného plánu obce Kordíky. Zástupca starostu povedal, že je rád, že obec 

konečne našla nájomcu, ktorý sa o obecné pozemky stará a nerád by to menil. Zámer pána 

Procházku sa páčil jemu a rovnako aj poslancom, len na inej lokalite. Prítomná poslankyňa 

RNDr. Jaroslava Bobáková povedala, že obec prijala nový územný plán obce aj z dôvodu 

toho, aby bol zachovaný určitý ráz obce a aby obec nebola zastavaná ako napríklad 

v Králikoch. Ďalej sa pána Procházku pýtala Ing. Petra Polončíková, či nerozmýšľal nad inou 

lokalitou, ktorá by bola už zahrnutá v platnom územnom pláne ako napríklad pozemky okolo 

multifunkčného ihriska. Pán Procházka povedal, že si to pozrie a zdá sa mu to už príliš blízko 

obce. Do debaty sa zapojil aj prítomný občan Mgr. Juraj Kundrata, ktorý povedal, že obce 

chce zachovať tradíciu salašníctva.  

Poslanci obecného zastupiteľstva zamietli zámer vybudovania rekreačného areálu na 

obecných pozemkoch, ktoré má v prenájmu MVDr. Viktor Oláh. 

K bodu č. 4  Dopravné značenie : Zástupca starostu obce zaradil tento bod do programu 

nakoľko prišlo viacero obyvateľov obce Kordíky z druhej strany ohľadom umiestnenia 

dopravného značenia v obci Kordíky. Zástupca starostu povedal, že starosta obce mu 

povedal, že dopravné značenia by mohla obec Kordíky na vlastné náklady vždy na jeseň 

založiť a na jar zasa zložiť. Dopravná polícia by nemala riešiť toto skladanie a zakladanie 

dopravného značenia, ale čo bude keď sa stane nejaká dopravná nehoda. Do debaty sa 

zapojila prítomná občianka Mária Odorová, ktorá prečítala odpoveď na jej žiadosť o zmenu 

dopravného značenia z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici, okresný 

dopravný inšpektorát, kde je napísané: „O určení použitia trvalého dopravného značenia 

nerozhoduje dopravný inšpektorát, ale cestný správny orgán, ktorým je v tomto prípade pre 

miestne a účelové komunikácie Obec Kordíky“. Na základe uvedeného paní Odorová 

nechápe, prečo to teda obec neschválila inak. Prítomná poslankyňa RNDr. Jaroslava 

Bobáková povedala, že obec si nemôže sama navrhnúť a schváliť čo chce, ale obecný 
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dopravný pasport musí dať vypracovať oprávnenej osobe a následne to schvaľuje dopravný 

inšpektorát. Keď sa dopravný pasport riešil, Obec chcela ponechať dopravné značenie dvojité 

značenie – teda letné a zimné, čo však dopravný inšpektorát zamietol a z dôvodu dopravno-

technického bola schválené jednosmerná premávka na určitých úsekoch. Nakoľko miestna 

a účelová komunikácia musí mať určité parametre (šírku) pre obojsmernú premávku, 

nemohla byť takáto premávka na daných úsekoch v našej obci schválená. Prítomní občania si 

myslia, že miestna a účelová komunikácia „Na rovienke“ kde je ponechaná obojsmerná 

premávka, je ešte užšia a ešte nebezpečnejšia a preto to nechápu. Do debaty sa zapojil 

prítomný občan Martin Žabka aj poslankyňa Mgr. Barbora Bariaková a povedali, že veľa 

cudzích vodičov a cyklistov ale aj domácich vodičov toto dopravné značenie nedodržiava a 

myslia si, že je to takto ešte nebezpečnejšie. Pán Martin Žabka si myslí , že aj tí občania, ktorí 

bývajú na druhej strane dediny teraz viacnásobne zaťažujú hlavnú cestu a neprospieva to 

takto nikomu. Do debaty sa zapojil prítomný občan Ing. Stanislav Murgaš, ktorý je 

jednoznačne za zachovanie takéto dopravného značenia, nakoľko je podľa neho jednoznačne 

bezpečnejšie a prehľadnejšie a uznáva, že cyklisti sú v tomto problémoví. Pri spôsobení 

dopravnej nehody je zodpovedný ten, kto dopravné značenie nedodržal a tým pádom musí 

niesť aj následky. Pán Murgaš sa obáva aj toho, že keď obec bude na vlastné náklady 

dopravné značenie meniť na letné a zimné značenie, stane sa nejaká nehoda, kedy nebude 

práve založené dopravné značenie v zmysle dopravného pasportu a poškodený bude chcieť 

vidieť dopravný pasport obce a následne sa zistí, že malo byť založené určité dopravné 

značenie, ktoré nie je, bude za nehodu zodpovedná obec. Možno čiastočným riešením by 

bolo osadenie retardérov, ale či by to riešilo aj rýchlosť cyklistov, to sa nevie. Prítomný občan 

Martin Žabka sa zaujímal o to, ako má ísť k jeho rodinnému domu č. 20 vodárenská cisterna 

na vytiahnutie žumpy. Môže ísť vtedy do zákazu? Prítomná poslankyňa Mgr. Barbora 

Bariaková povedala, že áno, ale musíš nahlásiť na obecný úrad, že bude na určitý čas 

uzavretá cesta a musíš si regulovať dopravu na jednej a druhej strane. Prítomný občan Mgr. 

Juraj Kundrata povedal, že údržbové vozidlá môžu chodiť do jednosmeriek aj v opačnom 

smere, ale musia byť riadne označené (napr. majákom). Poslanec Ján Donoval chápe, že to 

občanov z druhej strany otravuje, takto obchádzať celú dedinu, ale myslí si, že raz to takto 

dopravný inšpektorát schválil kvôli zvýšeniu bezpečnosti, tak už to meniť nebudú. 

 Zástupca starostu debatu uzavrel s tým, že z danej debaty vyplýva to, že bezpečnosť je na 

prvom mieste na úkor komfortu občanov. Poslanci navrhli podať žiadosť o zmenu 

dopravného značenia, resp. o prehodnotenie dopravného pasportu obce Kordíky na základe 

žiadosti občanov obce Kordíky z danej lokality.  

 

K bodu č. 5 Schválenie záverečného účtu obce Kordíky za rok 2021 + správa nezávislého 

audítora : Zástupca starostu obce vyzval pracovníčku obecného úradu Ivetu Tučekovú, aby 

poslancom obecného zastupiteľstva predložila návrh záverečného účtu obce za rok 2021. Návrh 

záverečného účtu obce Kordíky za rok 2021 bol zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom spôsobom v 

mieste obvyklým a poslanci obecného zastupiteľstva boli s týmto návrhom vopred oboznámení. 
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Pracovníčka obecného úradu oboznámila poslancov obecného úradu aj s výsledkom rozpočtového 

hospodárenia za rok 2021, ktorý je prebytkový vo výške 43 634,09 EUR(bez finančných operácií).  

Následne navrhla prebytok rozpočtového hospodárenia po odrátaní 10% tvorby rezervného fondu ( 

tj. 4 363,40 €) vo výške 39 270,69 EUR použiť ako príjem finančných operácií rozpočtu roku 2022.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú celoročné hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú použitie 10% prebytku rozpočtového hospodárenia na 

tvorbu rezervného fondu vo výške 4 363,40€.  

Poslanci obecného zastupiteľstva schvaľujú použitie zostatku prebytku rozpočtového hospodárenia 

za rok 2021 vo výške 39 270,69€ ako príjem finančných operácií rozpočtu roku 2022.  

V tomto bode pracovníčka obecného úradu informovala prítomných poslancov o uskutočnení auditu 

účtovnej závierky Obce Kordíky za rok 2021, ktorú uskutočnila nezávislá audítorka Ing. Daniela 

Cibulová. V správe nezávislého audítora sa konštatuje, že priložená účtovná závierka poskytuje 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie Obce k 31.12.2021 a výsledku jej hospodárenia za rok 

končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov a obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie správu nezávislého audítora. 

K bodu č. 6 Schválenie výročnej správy obce Kordíky za rok 2021 Zástupca starostu obce 

vyzval pracovníčku obecného úradu Ivetu Tučekovú, aby poslancom obecného zastupiteľstva 

predložila návrh Výročnej správy obce za rok 2021. Návrh Výročnej správy obce Kordíky za rok 2021 

bol zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom spôsobom v mieste obvyklým a poslanci obecného 

zastupiteľstva boli s týmto návrhom vopred oboznámení.  

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Kordíky berú na vedomie výsledok rozpočtového 

hospodárenia za rok 2021, ktorý je prebytkový vo výške 43 634,09 Eur a výročnú správu schvaľujú. 

K bodu č. 7 Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky Hlavná kontrolórka obce Kordíky Ing. Júlia 

Sigetyová predložila prítomným poslancom obecného zastupiteľstva správy. Poslanci obecného 

zastupiteľstva boli vopred oboznámení s týmito správami a stanoviskom:  

Správa č. 4/2022/SJ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu obce Kordíky za rok 

2021 

 Správa č. 5/2022/SJ záznam o štvrťročnej kontrole dokladov  

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie. 

K bodu č. 8  Žiadosť pán Mikuláš Sobota  Zástupca starostu obce predložil prítomným 

poslancom „Žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce 

Kordíky“ od manželov Mikuláš a Alžbeta Sobotovci zo dňa 30.3.2022 za účelom výstavby rodinných 

domov na parcele KN-C 1066/2 v k.ú. Kordíky. So žiadosťou boli poslanci oboznámení vopred. 

Manželia Sobotovci sú vlastníkmi kempingu v Tajove a tejto parcely a tu sa jedná o pozemok KN-C 

1066/2 o výmere 1830 m2 pri ceste nad Tanečnicou smerom ku potoku. Táto celá oblasť je určená na 
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rekreáciu a nie na trvalé bývanie a obci by vznikli povinnosti ako údržba cesty, vývoz smetí, 

vybudovanie osvetlenia a iné. 

Poslanci obecného zastupiteľstva zamietli žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny 

a doplnku územného plánu obce Kordíky „  na parcelu KN-C 1066/2 od žiadateľov  manželov 

Sobotovcov. 

K bodu č. 9 Petícia – podnet na odstúpenie od kúpnej zmluvy z 10.9.2007  Zástupca starostu 

obce predložil prítomným petíciu „Podnet na odstúpenie od kúpnej zmluvy z 10.9.2007“, ktorá nám 

bola doručená 11.4.2022 miestnym občan Stanislavom Žabkom. Petíciu podpísalo 168 obyvateľov 

obce Kordíky.  

Dňa 10.9.2007 bola medzi predávajúcim obcou Kordíky a kupujúcim SKI Centrum Kordíky s.r.o., kde 

obec Kordíky predala Ski Centru Kordíky s.r.o. pozemky za dodržanie určitých podmienok v kúpnej 

zmluve v článku 3 bod 1 písm. a) až písm. c), ktoré podľa podpísaných občanov neboli dodržané.  

Jedná sa o tieto podmienky: 

a) Predmetné pozemky budú slúžiť výlučne na zjazdovku pri lyžiarskom vleku a výstavbu 

sedačkovej lanovky a nehnuteľností s predmetom zmluvy súvisiacich a kupujúci sa 

zaväzuje nevyužiť predmet zmluvy na iný účel bez písomného súhlasu predávajúceho 

b) Výstavba lanovky uvedenej v bode a) bude uskutočnená kupujúcim, a to najneskôr do 

3 rokov od podpísania tejto zmluvy v rozsahu písomne odsúhlasenom predávajúcim 

c) Kupujúci sa zaväzuje, že pozemky, ktoré sú predmetom zmluvy nepredá tretej osobe 

bez písomného súhlasu predávajúceho. 

V článku 3 bode 2 kúpnej zmluvy sa zmluvne strany dohodli na práce predávajúceho odstúpiť 

od kúpnej zmluvy v prípade, ak kupujúci nesplní podmienky uvedené v článku 3 bode 1 písm. 

a) a c) kúpnej zmluvy. Článok 3 bod 1 písm. b) kúpnej zmluvy dopĺňa a spresňuje bod 1 písm. 

a) článku 3 v tom smere, že výstavba lanovky uvedenej v bode a) bude 

zrealizovaná/uskutočnená do 3 rokov od podpísania kúpnej zmluvy. 

Ski centrum Kordíky s.r.o. lyžiarsky vlek neprevádzkuje(nespustilo) viac ako 4 roky, snaží sa 

pozemky oplotiť, realizuje výsadbu ovocných/okrasných drevín na lyžiarskej zjazdovke, 

osádza tabuľky s označením „súkromný pozemok, zákaz vstupu“, bráni využívaniu pozemkov 

v zimných mesiacoch deťom na sánkach, prehradili časť zjazdovky nanosených konárov. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky v zmysle § 5d ods. 3 zákona 85/1990 Zb. o petičnom 

práve prerokovalo a poverilo starostu obce s naplánovaním stretnutia všetkých vlastníkov Ski 

Centra Kordíky s.r.o. za účelom zistenia plánov do budúcna a hľadania možností ohľadom 

plynulého fungovania prevádzky Ski Centra Kordíky s.r.o. 

K bodu č.10 Rôzne:  

Dažďová kanalizácia v dolnej časti dediny pri Micanovi : Zástupca starostu obce informoval 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva o informáciách a možnostiach prevzatia 
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jednotnej dažďovej kanalizácie v spodnej časti dediny od investora paní Ľubici Žabkovej 

z Tajova. Občianske združenie stavebníkov Kordíky v roku 2017 vybudovalo jednotnú 

dažďovú kanalizáciu pre zhruba 16 rodinných domov . Pani Ľubica Žabková oslovila starostu 

obce s prípadnou ponukou odpredaja a prevzatia tejto jednotnej dažďovej kanalizácie.  

Momentálne nebola určená žiadna cena za odpredaj alebo nejaká cenová ponuka, ale 

poslanci obecného zastupiteľstva sa dohodli, že by bolo možné, aby obec Kordíky mala túto 

jednotnú dažďovú kanalizáciu vo svojej správe, avšak len ak prevzatia jednotnej kanalizácie 

bude bezodplatné. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o jednotnej dažďovej 

kanalizácii. 

Údržba miestnych komunikácií v obci Kordíky: Zástupca starostu obce informoval 

prítomných poslancov obecného zastupiteľstva zrealizovanej a plánovanej údržbe miestnych 

komunikácií v obci Kordíky v roku 2022.V mesiaci máj bola zrealizovaná oprava miestnej 

komunikácie smerom na Harmanec pod Tučekovcami. Táto oprava miestnej komunikácie 

bola v rámci záruky, nakoľko cesta sa robila v rok 2021 a po zimnej sezóne bola poškodená. 

V tomto roku (asi v letných mesiacoch) je v pláne rekonštrukcia miestnej komunikácie do 

Zázrakova, kde bude treba vložiť odtokovú drenážnu rúru a spraviť nejaké úpravy pred 

rekonštrukciu. Pred danou rekonštrukciou sa má starosta obce stretnúť so zhotoviteľom a aj 

obyvateľmi Zázrakova. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o rekonštrukcii miestnych 

komunikácií v obci Kordíky v roku 2022. 

Environmentálny fond – výzva L8 : Zástupca starostu obce informoval prítomných poslancov 

obecného zastupiteľstva o vyhlásenej výzve Environmentálnym fondom „Zvyšovanie 

energetickej účinnosti existujúcich verejných budov“. Obec Kordíky už minulosti podala 

žiadosť o dotáciu za účelom rekonštrukcie a zateplenia Obecného úradu + kultúrneho domu, 

no neúspešne. Výška maximálnej žiadanej dotácie je 400 000 Eur pri dodržaní podmienky 

minimálneho 5% spolufinancovania oprávnených nákladov projekty zo strany obce. Žiadosť 

je potrebné podať na Environmentálny fond do 6.7.2022. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o vyhlásenej výzve 

„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov“ a schvaľujú podanie 

žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu. 

Kultúrne akcie v roku 2022 : Najbližšia kultúrna akcia je MDD naplánovaný na 28.5.2022 

o 10-tej hodine na rodinnom chodníku. Opäť budú pre deti prichystané rôzne vedomostné 

a pohybové súťaže s opekačkou na altánku na rodinnom chodníku. Tento rok by sa išlo po 

bežkárskej trati od parkoviska bežkárov a smerom k jazierku lásky a altánku s hojdačkou. 

Bude s platiť účastnícky poplatok a to pre deti s trvalým pobytom v obci Kordíky 1,- Eur a pre 

deti s trvalým pobytom mimo obec Kordíky 5,- Eur.  
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Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie informácie o MDD a schvaľujú účastnícky 

poplatok vo výške 1,- Eur pre deti s trvalým pobytom a 5,- Eur pre deti bez trvalého pobytu 

v obci Kordíky. 

Pripomienka ohľadom pozdĺžneho parkovania v obci Kordíky: Prítomný občan Mgr. Juraj 

Kundrata mal pripomienky ohľadom pozdĺžneho parkovania v obci, lebo občania (či už 

obyvatelia obce Kordíky, chatári, návštevníci obce ) parkujú často pozdĺžne na miestnej 

komunikácie v neprehľadnom mieste, pričom majú možnosť zaparkovať vo svojom dvore, 

prípadne v dvore, kam prišli na návštevu. 

Poslanci obecného zastupiteľstva berú na vedomie pripomienku ohľadom pozdĺžneho 

parkovania v obci.  

Termín nasledujúceho obecného zastupiteľstva: Poslanci obecného zastupiteľstva sa 

dohodli na termíne 21.7.2022 o 17-tej hodine na obecnom úrade. 

Zástupca starostu obce na záver zasadnutia poďakoval prítomným poslancom obecného 

zastupiteľstva  a hosťom za účasť a ukončil toto zasadnutie.  

V Kordíkoch 12.5.2022 

 

Zapisovateľka zápisnice: Iveta Tučeková 

 

Overovatelia zápisnice:    Ing. Petra Polončíková 

 

                                              Ján Donoval 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                             Ján Záchenský 

                                                              starosta obce 

 


