
                       Uznesenia 

                   zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 09.12.2022     

                        Uznesenie č. 47/2022 

K bodu č. 1 :  Určenie overovateľov a zapisovateľky zápisnice a Schválenie programu zasadnutia OZ 

Kordíky 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 09.12.2022: 

1. Otvorenie 

2. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

3. Návrh rozpočtu obce kordíky pre roky 2023-2025 

4. Správy hlavnej kontrolórky obce Kordíky 

5. Schválenie doplnku č. 2 územného plánu obce Kordíky + VZN č.2/2022 

6. Schválenie VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

7. Schválenie VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

8. Žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku ÚP – Ing. I.Trenčan 

9. Žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku ÚP – J. Záchenský 

10. Žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku ÚP – L. Spišiaková 

11. Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Kordíky – A. Šimiaková 

12. Úprava miestnych poplatkov za prenájom KD, klub a iné 

13. Rôzne 

b)  určuje 

Ivetu Tučekovú za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice Jána Donovala a Štefana Holbíka 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 



                                                                 Uznesenie č. 48/2022 

K bodu č. 2 :  Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022, tj. úprava rozpočtu v niektorých položkách 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                                                          Uznesenie č. 49/2022 

K bodu č. 3 :  Návrh rozpočtu obce Kordíky pre roky 2023-2025 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   schvaľuje 

rozpočet obce Kordíky pre rok 2023 ako vyrovnaný bez výhrad 

b)   berie na vedomie 

rozpočet obce Kordíky pre roky 2024-2025 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 



 

                                                          Uznesenie č. 50/2022 

K bodu č. 4 :  Správy hlavnej kontrolórky obce 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   schvaľuje 

správu č. 11/2022/SJ návrh kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2023 

b)   berie na vedomie 

správu č. 10/2022/SJ záznam o štvrťročnej kontrole dokladov 

správu č. 12/2022/SJ stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Kordíky 

správu č. 13/2022/SJ stanovisko k návrh VZN o miestnych daniach 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Uznesenie č. 51/2022 

K bodu č. 5 :  Schválenie doplnku č. 2 územného plánu obce Kordíky + VZN č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   schvaľuje 

1. Územný plán obce Kordíky, Zmeny a doplnky č.2 

2.  spôsob prerokovania návrhu Územného plánu obce Kordíky, Zmeny a doplnky č.2 a rozhodnutie 

     o námietkach a pripomienkach vznesených pri jeho prerokovaní 

b)   uznáša sa 

na Všeobecne záväznom nariadení č. 2/2022 obce Kordíky, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť 

Územného plánu obce Kordíky podľa Zmien a doplnkov č.2 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                Uznesenie č. 52/2022 

K bodu č. 6 : Schválenie VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Kordíky 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

VZN č. 3/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce 

Kordíky 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Uznesenie č. 53/2022 

K bodu č. 7 : Schválenie VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

VZN č. 4/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady s navýšením poplatku za komunálne odpady 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                                                                Uznesenie č. 54/2022 

K bodu č. 8 : Žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku ÚP – Ing. I. Trenčan 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce Kordíky so zmenou 

zaradenia pozemkov KN-C 390/1, 390/2, 390/8 a 392 na trvalé bývanie za účelom rekonštrukcie 

budovy občianskeho vybavenia na apartmánový dom pre spoločnosť KORDÍKY s.r.o. 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 



                                                                Uznesenie č. 55/2022 

K bodu č. 9 : Žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku ÚP – J. Záchenský 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce Kordíky na 

pozemok KN-C 1019/79 za účelom výstavby rodinného domu pre pána Jána Záchenského 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                                                                Uznesenie č. 56/2022 

K bodu č. 10 : Žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku ÚP – L. Spišiaková 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

schvaľuje 

žiadosť o schválenie začatia obstarávania zmeny a doplnku územného plánu obce Kordíky na častiach 

parciel KN-E 1212 a 1211 za účelom výstavby rodinného domu pre paní Luciu Spišiakovú 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 



                                                               Uznesenie č. 57/2022 

K bodu č. 11 : Žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Kordíky za účelom umiestnenia 

a uskladnenia dreva – A. Šimiaková 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   schvaľuje 

Prenajať nehnuteľný majetok obce: časť pozemku KN-E 1483/3 o výmere 17 m2 a časť pozemku KN-E 

1483/1 o výmere 9 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na dobu neurčitú za nájomné vo výške 1,- 

Eur za m2  za rok  pre Alexandru Šimiakovú, Závoz 247/28, 97401 Riečka, vlastníčka rodinného domu 

Kordíky súpisné č. 138 

b)   poveruje 

starostu obce s vypracovaním zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce: časť pozemku KN-E 1483/3 

o výmere 17 m2 a časť pozemku KN-E 1483/1 o výmere 9 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v súlade s §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na 

dobu neurčitú za nájomné vo výške 1,- Eur za m2 za rok  pre Alexandru Šimiakovú, Závoz 247/28, 

97401 Riečka, vlastníčka rodinného domu Kordíky súpisné č. 138 

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Uznesenie č. 58/2022 

K bodu č. 12 : Úprava miestnych poplatkov – prenájom obecného majetku 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

nutnosť navýšenia poplatkov za prenájom obecného majetku  

b)   poveruje 

starostu obce s vypracovaním navýšenia poplatkov za prenájom obecného majetku o 30 a 50% 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Uznesenie č. 59/2021 

K bodu č. 13 :  Rôzne  

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

✓ nutnosť navýšenia mesačného nájomného pre spoločnosť LA-RA s.r.o. za miestny obchod 

a krčmu 

✓ menovanie inventarizačnej komisie v zložení: Ing. Petra Polončíková (predseda), Ing. Roman 

Komžík (člen), Iveta Tučeková (člen) za účelom vykonanie inventarizácie majetku obce za rok 

2022 

✓ zloženie jednotlivých zriadených komisií 

✓ ústnu žiadosť pána Tomáša Murgaša ohľadom možnej výstavby na pozemku KN-C 1019/44 

✓ termín nasledujúceho OZ 09.02.2023 17:00hod 

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

ZOBRATÉ NA VEDOMIE Štefan Holbík áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Uznesenie č. 60/2022 

K bodu č. 13 : Rôzne – výstavba rekreačných chát pri multifunkčnom ihrisku  

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

vyhodnotenie anketových lístkov ohľadom výstavby rekreačných chát na pozemkoch KN-C 1098/31 

a 1098/32 pri multifunkčnom ihrisku 

b)   zamieta 

výstavbu rekreačných chát na pozemkoch KN-C 1098/31 a 1098/32 pri multifunkčnom ihrisku pre 

stavebníka p. Procházka z dôvodu nesúhlasu občanov 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

- áno -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval - áno - 

Štefan Holbík - áno - 

Ing. Petra Polončíková - áno - 

Dušan Tuček . áno - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                Uznesenie č. 61/2022 

K bodu č. 13 : Rôzne – dopravné značenie v obci Kordíky 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

vyhodnotenie anketových lístkov ohľadom aktuálneho pasportu dopravného značenia 

b)   poveruje 

starostu obce s vypracovaním dodatku pasportu dopravného značenia a následné doručenie na 

dopravný inšpektorát  

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová 

PhD. 

áno - -  

UZNESENIE BOLO 

PRIJATÉ Ján Donoval áno - - 

Štefan Holbík áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

V Kordíkoch 09.12.2022 

    

 

                                                                                                                      Ján Záchenský   

                                                                                                                       starosta obce 


