
                       Uznesenia 

1.  zasadnutia  obecného zastupiteľstva obce Kordíky konaného dňa 23.02.2023  

   

                                 Uznesenie č. 01/2023 

K bodu č. 1 :  Otvorenie 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a) schvaľuje 

program obecného zastupiteľstva konaného dňa 23.02.2023: 

1. Otvorenie 

2. Inventarizačný zápis obce Kordíky za rok 2022 

3. Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely – Ing. Igor Hríbik 

4. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Erika Havetta 

5. Rôzne 

b)  určuje 

Ivetu Tučekovú  za zapisovateľku zápisnice 

Za overovateľov zápisnice Ing. Petru Polončíkovú a Dušana Tučeka. 

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová - - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

Štefan Holbík áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                                                   

 

 

 



                                                              Uznesenie č. 2/2023 

K bodu č. 2 : Inventarizačný zápis obce Kordíky za rok 2022 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

Berie na vedomie 

Inventarizačný zápis obce Kordíky za rok 2022 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová - - -  

UZNESENIE BOLO 

ZOBRATÉ NA VEDOMIE 

Štefan Holbík áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

                                                          Uznesenie č. 3/2023 

K bodu č. 3 : Žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely – Ing. Igor Hríbik 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

opätovnú žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely KN-C 1098/2 (KN-E 1483/3) pre žiadateľa Ing. 

Igor Hríbik 

b)   zamieta 

odpredaj časti pozemku KN-C 1098/2 (KN-E 1483/3) z dôvodu toho, že obec nechce drobiť pozemok a 

o takýto odpredaj z tohto pozemku mali už viacerí občania a všetkým bol odpredaj zamietnutý 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová - áno -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

Štefan Holbík - áno - 

Ján Donoval - áno - 

Ing. Petra Polončíková - áno - 

Dušan Tuček - áno - 



         Uznesenie č. 4/2023 

K bodu č. 4 : Žiadosť o odkúpenie pozemku – Erik Havetta 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

žiadosť o odkúpenie pozemku KN-C 688/5 (KN-E 1472) o výmere 129 m2 za účelom prístupu 

k rodinnému domu a vybudovania oplotenia pre žiadateľa Erik Havetta 

b)   schvaľuje 

po zameraní geodetom a vyhotovení znaleckého posudku odpredaj pozemku KN-E 1472 (KN-C 688/5) 

o výmere 129 m2 v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov pre pána Erika Havettu 

c)    poveruje 

starostu obce s vypracovaním zámeru previesť pozemok KN-E 1472 (KN-C 688/5) o výmere 129 m2 

v zmysle ustanovenia § 9 a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov pre pána Erika Havettu , Kordíky č.127 

 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

Štefan Holbík áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Uznesenie č. 5/2023 

K bodu č. 5 : Rôzne   

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

informácie ohľadom rozšírenia vodojemu a rekonštrukcie vodovodu v obci Kordíky 

b)    schvaľuje 

rozšírenie vodojemu v obci Kordíky na 50 m3 + existujúcich 20 m3 + rekonštrukciu vodovodu od 

vodojemu po cca rodinný dom č. 96 

c)   poveruje 

starostu obce na ďalšie rokovanie s StVS a.s. ohľadom rozšírenie vodojemu a rekonštrukcie vodovodu 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

Štefan Holbík áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              Uznesenie č. 6/2023 

K bodu č. 5 : Rôzne   

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

informácie ohľadom takmer nepretržitého parkovania niektorých občanov na miestnom parkovisku 

pod obecným úradom 

b)   poveruje 

starostu obce so zaslaním výziev miestnym občanom, ktorí takmer nepretržite parkujú na obecnom 

parkovisku 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

Štefan Holbík áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

                                                              Uznesenie č. 7/2023 

K bodu č. 5 : Rôzne   

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

Schvaľuje 

Dokument „Komunitný plán sociálnych služieb“ obce Kordíky pre roky 2023-2030 spolu s ročnou 

hodnotiacou správou priorít 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

Štefan Holbík áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 



                                                              Uznesenie č. 8/2023 

K bodu č. 5 : Rôzne   

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

Schvaľuje 

a) zapojenie obce Kordíky do projektu: „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov 
koronavírusovej pandémie v MFO Banská Bystrica“ s kódom ITMS2014+ 302021BSS9, 
v súlade so zmluvou o NFP uzatvorenou s Ministerstvom zdravotníctva SR zo dňa 
22.02.2023 ako užívateľa, v projekte realizovaného v rámci výzvy na predkladanie 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom č. IROP-PO2-SC214-2020-63, 
ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce   

b) realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
c) spolufinancovanie celkových oprávnených výdavkov projektu rozpočtu užívateľa vo 

výške 5%  
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu 

pripadajúcich na obec ako užívateľa  
e) a oprávňuje štatutárny orgán užívateľa/obce k podpisu dokumentov nevyhnutných na 

realizáciu projektu, vrátane uzatvorenia zmluvy o spolupráci s krajským mestom 
Banská Bystrica 
 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová áno - -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

Štefan Holbík áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                          Uznesenie č. 9/2023 

K bodu č. 5 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

žiadosť o odkúpenie časti obecnej parcely KN-E 1280/401 pre žiadateľov Mgr. Noémi Szeles a MUDr. 

Branislav Sepeši 

b)   zamieta 

odpredaj časti pozemku KN-E 1280/401 z dôvodu toho, že obec nechce drobiť pozemok a odpredávať 

obecné nehnuteľnosti 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová - áno -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

Štefan Holbík - áno - 

Ján Donoval - áno - 

Ing. Petra Polončíková - áno - 

Dušan Tuček - áno - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Uznesenie č. 10/2023 

K bodu č. 5 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

a)   berie na vedomie 

žiadosť o prerokovanie zamietnutej požiadavky pre žiadateľa Jozef Longauer 

b)   zamieta 

prenajať kultúrny dom za účelom spracovania mäsa a zabíjačky, nakoľko kultúrny dom je určený na 

kultúrne a spoločenské podujatia 

Poslanec OZ Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová - áno -  

UZNESENIE BOLO 

SCHVÁLENÉ 

Štefan Holbík - áno - 

Ján Donoval - áno - 

Ing. Petra Polončíková - áno - 

Dušan Tuček - áno - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



    Uznesenie č. 11/2023 

K bodu č. 5 : Rôzne 

Obecné zastupiteľstvo obce Kordíky 

berie na vedomie 

✓ Navýšenie miestnych poplatkov a prenájmu obecného majetku 

✓ Informácie poslanca Štefan Holbíka ohľadom oslovenia kupcov na pracovný stroj HON 

✓ Informácie ohľadom požiadavky osadenie dopravného zrkadla pri Braňovi Uhliarovi 

✓ Termín nasledujúceho obecného zastupiteľstva na 04.5.2023 o 17:30  

poveruje starostu obce 

✓ S vypracovaním návrhu VZN k miestnym poplatkom a prenájmu obecného majetku 

 

 

 

Poslanec OZ 

Za Proti Zdržal sa 

hlasovania 

Hodnotenie a zápis 

Mgr. Barbora Bírešová áno - -  

UZNESENIE BOLO 

ZOBRATÉ NA VEDOMIE 

Štefan Holbík áno - - 

Ján Donoval áno - - 

Ing. Petra Polončíková áno - - 

Dušan Tuček áno - - 

 

 

V Kordíkoch 23.02.2023 

 

 

 

 

                                                                                                                      Ján Záchenský   

                                                                                                                       starosta obce 


