
Staré príslovie 
hovorí, že jasné 
pravidlá spolunaží-
vania robia dobrých 
susedov.

Súdržnosť medzi ľuďmi je 
vytváraná jemnou sple-
ťou písaných i nepísaných 
pravidiel, primeranej komu-
nikácie medzi ľuďmi, vzá-
jomnej prajnosti a strážením 
dôležitých princípov, ktorých 
nedodržiavanie by znamena-
lo zhoršovanie života v obci  
a v extrémnych prípadoch 
rozvrat spolužitia. 
 Od júla 2019 má obec 
Bačkovík na 2 roky Miestnu 
občiansku poriadkovú služ-
bu. Tvoria ju: Marián Gábor, 
Marcela Gáborová, Renáta 
Gáborová, Róbert Slepčík.  
 Občianska hliadka pomá-
ha v obci udržiavať verejný 
poriadok, chrániť majetok, 
životné prostredie, chrániť 
mladistvých pred negatívny-
mi javmi (alkohol, návykové 

látky) a dozerať nad bezpeč-
nosťou cestnej premávky pri 
ceste žiakov do a zo školy.
 

Obyvatelia 
obce sú 
oprávnení 
vyžadovať od 
spoluobčanov 
dodržiavanie 
zákonov 
a nariadení.

Do schránok obyvateľov obce 
bol v auguste 2019 rozdaný 
prehľadný leták, ktorý popi-
suje úlohy a zodpovednosti 
občianskej hliadky. Popis 
činnosti členov MOPS nájde-
te na web sídle obce www.
backovik.sk.
 Obyvatelia obce majú 

možnosť využiť telefónne 
číslo 0910 434 910 a v prípade 
potreby upozorňovať na po-
dozrenie z protispoločenskej 
činnosti v obci. 
 Veríme, že obyvatelia 
príjmu pôsobenie občian-
skej hliadky ako prostriedok 
pomoci k lepšiemu spoluna-
žívaniu a súdržnosti medzi 
spoluobčanmi.
 Ešte to podstatné na záver: 
Každý obyvateľ obce je opráv-
nený vyžadovať od ostatných 
spoluobčanov dodržiavanie 
štátnych zákonov a obecných 
nariadení. Buďte pre obec 
Bačkovík strážcami dobrého 
spolunažívania. Žiadajte od 
spoluobčanov rešpekt k pra-
vidlám spolužitia tak, ako ho 
oni očakávajú od Vás. n
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:: Draho kúpiť, 
ale lacno predať
Zastupiteľstvo obce 
rozhodlo o zvýšení ceny 
za nákup služieb vodovodu 
a kanalizácie

:: Čistenie 
potoka v obci

:: Aj Rómovia 
potrebujú bývať
Obec hľadá spôsob, ako 
zastaviť ilegálnu výstavbu 
a umožniť Rómom stavať 
trvalé stavby.

:: Príprava 
výstavby novej 
ulice
Obec potrebuje umožniť 
výstavbu domov.

Občianska hliadka v obci
Od leta dozerajú nad obcou členovia Miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Úvodom
Drahí spoluobčania,
keď som sa pred komu-
nálnymi voľbami 2018 
obyvateľov obce pýtal, ako 
sú spokojní s informova-
ním o dianí v obci, myslel 
som na rôzne cesty, kto-
rými sa informácie môžu 
dostávať k občanom. Od 
tých malých informácii v 
podobe krátkej SMS sprá-
vy, cez obecný rozhlas, 
web stránku obce (www.
backovik.sk). 

Jeden zo spôsobov in-
formovania obyvateľov 
o živote obce je toto prvé 
číslo obecného spravo-
daja. Pôvodne som sa 
domnieval, že je to pre 
obec luxus. Keď som si 
ale uvedomil, že náklady 
na vydanie pozostávajú z 
okopírovania listu papie-
ra, rozhodol som sa, že 
dám na papier všetko, čím 
úrad, jeho zamestnanci a 
zastupiteľstvo žijú. Noviny 
vložíme do schránok, a vy 
sa do nich podľa uváženia 
začítate. Chcem, aby ste 
o živote obce vedeli. Obec 
totiž v prvom rade patrí 
obyvateľom. Čím viac toho 
vedia, tým sa o ňu viac 
zaujímajú a angažujú sa 
v prospech kvalitnejšieho 
života. Prajem Vám prí-
jemné čítanie  
a spolunažívanie. 

František 
Korečko
starosta obce
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V domácnosti platí, 
že dobré hospodáre-
nie si vyžaduje mať 
prehľad, či výdavky 
domácnosti nie sú 
vyššie než príjmy. Ak 
je to tak, domácnosť 
sa musí rozhodnúť, 
či bude menej utrá-
cať, alebo viac zará-
bať. Niekedy je ťažké 
míňať menej. Potom 
neostáva, než hľadať 
lepšie platenú prácu, 
vycestovať za prácou, 
či ďalej sa vzdelávať, 
aby som sa mohol 
lepšie uplatniť.

Obec Bačkovík, je ako domác-
nosť. Hospodári s finančný-

mi prostriedkami podielo-
vých a miestnych daní. Niečo 
potrebuje nakúpiť, niečo 
predáva. Je dôležité, aby hos-
podárila s vyrovnaným roz-
počtom, nežila nad pomery a 
dokázala zabezpečiť základné 
potreby obce. 
 Jedna z dôležitých služieb, 
ktorú obec poskytuje, je pre-
vádzka obecného vodovodu  
a kanalizácie. Prehľad hospo-
dárenia predchádzajúcich 2 
rokov zastupiteľstvu ukázal, 
že náklady na nákup vody  
a prevádzka vodovodu pre-
vyšujú príjmy z predaja vody 
domácnostiam. Rovnako 
nákup služieb čistenia odpa-
dových vôd prevyšuje príjmy, 
ktoré obec za poskytovanie 
služby dostáva. 
 V prípade vodovodu tvorili 
predpísané platby v predchá-
dzajúcich rokoch približne 

3/4 výdavkov za jeho prevádz- 
ku. 1/4 nákladov obec hradila 
z daňových príjmov. V prí-
pade prevádzky kanalizácie 
to bol ešte väčší nepomer. 
Predpísané platby tvorili 2/3 
výdavkov. 1/3 hradila obec  
z daňových príjmov. 
 Prehľad hospodárenia 
ukázal, že obec potrebuje na 
jednej strane zvýšiť cenu za 
poskytované služby, na stra-
ne druhej znížiť počet nepla-
tičov, ktorí využívajú zdarma 
služby vodovodu a kanalizá-
cie.
Obecné zastupiteľstvo na 
júnovom zasadnutí schválilo 
cenu za dodávku pitnej vody 
vo výške 0,90 €/m3 (doteraj-
šia cena bola 0,70 €/m3)  
a cenu za odvádzanie a čis-
tenie odpadovej vody kanali-
záciou vo výške 17,34 €/osoba 
za rok (doterajšia cena bola 

15,30 €/osoba za rok).
 Zastupiteľstvo zároveň 
rozhodlo o odpojení vodo-
meru odberateľom, ktorých 
dlh za dodávku vody alebo za 
odvádzanie odpadovej vody 
na konci roka 2019 presiahne 
poplatok za posledný štvrťrok 
2019.  
 Napriek zvýšeniu ceny za 
poskytované služby vodo-
vodu a kanalizácie ich obec 
Bačkovík predáva lacnejšie 
ako obce, ktoré prevádzku 
vodovodu a kanalizácie zve-
rili Východoslovenskej vodá-
renskej spoločnosti (Cena za 
dodávky pitnej vody sa  
v týchto obciach pohybuje v 
priemere vo výške 1,20 €/m3).
 Veríme, že rozhodnutie 
obecného zastupiteľstva pri-
jmete s porozumením. Obec 
bude usilovať o hospodárnu 
správu. n

Draho kúpiť, ale lacno predať
Zastupiteľstvo obce rozhodlo o zvýšení ceny za nákup služieb vodovodu a kanalizácie.

Nedávajte
odpad 
do prírody
Obec na jar zmenila 
spôsob triedenia odpadu, 
v máji začala s likvidáci-
ou čiernych skládok, na 
jar a na jeseň objednáva 
veľkokapacitný kontajner 
pre potreby domácností 
(neslúži živnostníkom 
a firmám), aby mohli 
obyvatelia odstrániť zo 
svojich dvorov nepotrebné 
odpady. 
 Biologický odpad (lístie, 
konáre) je možné umiest-
ňovať na parcelu pri rieke 
Olšava. Odporúčame pri-
tom obyvateľom využívať 
možnosti vlastného kom-
postera, ktorý v domácej 
záhrade premení biolo-
gický odpad pri dodržaní 
správneho postupu (správ-
na veľkosť odpadu, mie-
šanie kompostovaných 
materiálov, zabezpečenie 
vlhkosti a prístupu vzdu-
chu) na užitočnú rašelinu.
 V prípade malých sta-
vebných úprav je možné 
pozostatky tehál, omietok 
a dlažby a nepotrebnú vý-
kopovú hlinu umiestniť do 
rokliny pri rómskej osade. 
Do rokliny nie je dovole-
né umiestňovať stavebný 
odpad na báze plastov, 
plechovky, farby. n

Zo skladu 
je miesto 
stretania
Obecný úrad uvoľniť pries-
tor niekdajšej knižnice pre 
potreby stretávania obyva-
teľov obce.
 Miestnosť slúži  
k spoločnému stretaniu sa 
obyvateľov obce  
a komunitnému životu. 
Od mája knižnicu využí-
vala americká misionárka 
Evanjelickej cirkvi a. v. 
Kristen Wollam pracujúca 
s rómskymi dievčatami 
a občianske združenie 
Za lepší život k streta-
niu rómskych mám. Obe 
skupiny prispievajú na 
údržbu priestoru malým 
mesačným nájmom. 
 Obec chce z finančných 
darov zariadiť miestnosť 
novou podlahou a stolič-
kami. Žiaľ v súčasnosti 
je miestnosť osadená iba 
pôvodnými oknami a tak 
je vo vykurovacom období 
prakticky nepoužiteľná. 
Veríme, že obec získa ne-
návratný finančný príspe-
vok na zateplenie a vyku-
rovanie Obecného úradu, 
čo v budúcnosti ju umožní 
využívať celoročne. n
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V máji 2019 začala 
obec za pomoci verej-
noprospešných pra-
covníkov s čistením 
stien potoka.

Následne sa správca Rankov-
ského potoka - Správa povo-
dia Hornádu a Bodvy (Sloven-
ský vodohospodársky podnik 
) - pustila do odstraňovania 
nánosov z dna potoka. Poda-
rilo sa vyčistiť okolie mosta 
v strede obce a koniec dláž-

denej časti potoka pri poľno-
hospodárskom družstve. 
 Obec zaslala povodiu na 
jar 2019 žiadosť o vyčistenie 
a úpravu koryta v blízkos-
ti čističky odpadových vôd. 
Riaditeľstvo povodia zahrnu-
lo čistenie potoka do plánu 
údržby vodných tokov v roku 
2020. Zamestnanci povodia 
potvrdili záujem pokračovať 
s čistením potoka v prípa-
de uvoľnených pracovných 
kapacít v tomto a budúcom 
roku 2020. n

Po rokoch opäť čistený potok
Povodie Hornádu a Bodvy v spolupráci s obcou začalo čistenie Rankovského potoka.

Väčšie obce sa spra-
vujú ľahšie ako malé. 
Disponujú s väčším 
množstvom finanč-
ných prostriedkov. 

Bačkovík má potenciál 
rozvíjať sa ďalšou domovou 
výstavbou. Pritom záujem 
mladých rodín o výstavbu  
a primerané možností kúpy 
pozemku umožňujú okoli-
tým dedinám rásť.
Rozšírenie dialnice do blíz-
kosti obce, nová vodovodná  
a kanalizačná sieť robí  
z Bačkovíka stavebne zaují-
mavú obec.
 Na jar 2019 vykonala obec 

priezkum aby zistila, v ktorej 
časti obce prevláda najväčší 
záujem o predaj parciel  
k domovej výstavbe. Skupina 
vlastníkov parciel v lokalite 
Poddubyny (parcely za škol-
skou záhradou) sa následne 
dohodla o preparcelovaní po-
zemkov a vytvorení 17 parciel 
vhodných k rodinnej výstav-
be. Vlastníci požiadali obec  
o zmenu územného plánu  
s možnosťou výstavby. Obec-
né zastupiteľstvo v máji 2019 
súhlasilo so zmenou územ-
ného plánu za predpokladu, 
že skupina vlastníkov daruje 
obci parcelu šírky cesty. V júli 
2019 obec podpísala darova-
ciu zmluvu a po zápise do ka-

tastra sa stane právoplatným 
vlastníkom parciel slúžiacich 
k výstavbe príjazdovej komu-
nikácie. Komunikácia umož-
ní potenciálnu výstavbu na 
27 parcelách (súčasné záhra-
dy) a prisťahovanie nových 
obyvateľov do obce Bačkovík. 
 Pred obcou stojí úloha 
zmeny územného plánu  
a hľadania finančných pros-
triedkov k výstavbe budúcej 
ulice. Obec verí, že ďalšia 
výstavba privedie do obce 
nových obyvateľov a vyrovná 
demografický nárast počtu 
rómskeho etnika. n

Príprava výstavby novej ulice
Obec Bačkovík potrebuje umožniť ďalšiu výstavbu rodinných domov.



Bačkovík tvoria oby-
vatelia dvoch etník. 
Snáď neprekvapí veta, 
že ich mnohé spája.

Majú rovnaké základné po-
treby. Cítia chlad aj emócie, 
sú hladní a potrebujú sa na-
sýtiť, aj zažiť základný pocit 
uznania. 
 Zároveň sa od seba líšia. 
Farbou pokožky, spôsobom 
života, predstavou o počte 
detí a veľkosti rodiny, prístu-
pom k vzdelaniu. Líšia sa 
spôsobom hospodárenia s 
peniazmi aj príležitosťami, 
ktoré im spoločnosť ponúka.
 Vážnym problémom obce 
Bačkovík je fakt, že kým 60% 
obyvateľov žije na pätine za-
stavaného územia, zvyšných 
40% obýva 4/5 zastavaného 
územia. Je to ako by veľká 
10-členná domácnosť posta-
vila dom s 5 izbami, a rozde-
lila si ich tak, že 4 členovia 
domácnosti obývajú každý 
vo vlastnej izbe, kým ďalší 6 
užívajú spolu izbu jednu.
 Ako kto z obyvateľov obce 
k svojmu pozemku a domu 
(teda izbe) prišiel? Je to rôz-
ne. Väčšina z nás sme poze-
mok a dom zdedili. Užívame 
námahu a úsilie našich 
rodičov, starých a prasta-
rých rodičov. Je to veľký 

dar. Našou úlohou je už len 
chodiť do zamestnania, za-
rábať a následne udržiavať, 
opravovať, čo sme dostali. V 
zdedenej nehnuteľnosti sme 
dostali veľkú hodnotu. 
 Malá časť nových obyva-
teľov obce povie, že si musela 
pozemok kúpiť a dom posta-
viť. Je to o mnoho väčšie úsi-
lie, než práca na zveľaďovaní. 
K tomu si mnohí potrebujú 
požičať nemalý obnos a roky 
splácať. Ale stojí to za to. 
Dom na vlastnom pozemku 
je hodnota, ktorá nás prežije. 
Zdedia ho naše deti a ak sme 
ho dobre postavili, budú ho 
už len zveľaďovať.
 A potom je tu tretia časť 
obyvateľov. Nevlastnia poze-
mok. Postavili si za málo pe-
ňazí jednoduchú stavbu bez 
stavebného povolenia. Dať 
do svojho obydlia niekoľko 
desiatok tisíc € sa im zdá ne-
rozumné. Možno si nevedia 
nájsť prácu, možno nevedia 
šetriť. Možno legálne stavať 
nepovažujú za dôležité.
 Ale medzi nimi je časť ta-
kých, ktorí hodnotu zamest-
nania, sporenia a vlastnenia 
pozemku s legálne posta-
veným domom, poznajú. 
Pracujú, sporia, a radi by si v 
rómskej osade kúpili poze-
mok na ktorom svojpomocne 
postavia dom. Nie lacný. Ten, 

ktorý zdedia ich deti. Poze-
mok nechcú ukradnúť, ale 
kúpiť. Zaplatiť zaň jeho cenu. 
Poznajú cenu úsilia, ktoré je 
potrebné vynaložiť ku kúpe 
nehnuteľností, preto vedia, 
že nemožno mať päť či osem 
detí, ale iba toľko, o koľko sa 
vedia zodpovedne postarať, 
vychovať ich, naučiť ich v do-
spelosti sa sami uživiť. Vedia, 
že k požičaniu peňazí banka 
vyžaduje legálne zamestna-
nie. Asi bude potrebné, aby 
pracovali obaja rodičia. Ale 
neboja sa toho. Vedia, že ná-
maha prinesie ovocie. 
 Je tu ale problém. Vlast-
níci pozemkov ich nechcú 
predať. Boja sa ďalšieho rastu 
obyvateľov iného etnika a ve-
ria, že svojou neochotou pre-
dať rast spomalia. (Rómska 
pôrodnosť nie je ovplyvňo-
vaná zlepšujúcimi sa život-
nými podmienkami. Práve 
naopak.) Nerozumejú, prečo 
sa členovia početnej domác-
nosti nerozhodnú nájsť si 
vlastné bývanie a odsťahovať 
sa, tak ako to urobili ich deti. 
Tak sa životné podmienky 
pomaly ale isto zhoršujú. 
 Jeden človek má odvahu 
vymeniť prácu za lepšiu, iný 
nie. Jeden človek má odvahu 
cestovať za prácou, iný nie. 
Jeden človek chce rodičovský 
dom opustiť, iný nie.  

 V prípade, že mladým 
rómskym rodinám umožní-
me kúpiť si v budúcom obdo-
bí malý pozemok, požičať od 
bankovej inštitúcie finančné 
prostriedky na nákup ma-
teriálu a svojpomocne si po-
staviť rodinný dom, stanú sa 
príkladom, že vlastným úsi-
lím je možné zvyšovať kvali-
tu životnej úrovne rómskeho 
etnika. (Prvé 2 rómske rodiny 
v Bačkovíku sa už zapojili do 
sporivého finančného pro-
gramu projektu Dom.Ov.)
 Medzi “bielym” obyva-
teľstvom prevláda aj obava, 
že obec bude ochotná predá-
vať parcely v rómskej osade 
cudzím obyvateľom. Tejto 
možnosti v prípade preda-
ja parciel v rómskej osade 
zamedzí uznesenie obecného 
zastupiteľstva. Obec umož-
ní odkúpenie pozemkov iba 
obyvateľom, ktorí majú trva-
lý pobyt v obci minimálne 5 
rokov.
 Pre všetky dotknuté strany 
(vlastníci pozemkov, uží-
vatelia, obec ) je prospešné, 
aby spoluvlastníci pozemkov 
pod rómskou osadou dali 
obci súhlas s ich predajom a 
umožnili obcou regulovanú 
legálnu výstavbu. Toto roz-
hodnutie pomôže zachovať 
dobré spolužitie obyvateľov, 
ktorí žijú v obci Bačkovík. n

Aj Rómovia potrebujú bývať
Obec hľadá spôsob, ako zastaviť ilegálnu výstavbu a umožniť Rómom stavať trvalé stavby.

Samosprávne 
orgány obce 
Bačkovík
Starosta obce: 
Mgr. František Korečko 
(starosta@backovik.sk).
Zástupca starostu obce: 
Martin Boboňko.
Obecné zastupiteľstvo 
(zastupitelstvo.obce@bac-
kovik.sk): 
Martin Bajus, Martin 
Boboňko, Miroslav Mič-
ko, Mgr. Marta Ovadová, 
Radoslav Zuskár.
Mandátová komisia: 
(členovia obecného zastu-
piteľstva)
Komisia na ochranu ve-
rejného záujmu: 
(členovia obecného zastu-
piteľstva)
Komisia verejného pori-
adku: 
Radoslav Zuskár (predse-
da), Martin Bajus, Ernest 
Gábor, František Joška.
Finančná komisia: 
Mgr. Marta Ovadová 
(predsedníčka), Imrich 
Goduš, Adriana Hurová, 
Alena Ruščáková.
Kontrolórka obce: Terézia 
Kinlovičová (t.kinlovico-
va@gmail.com). n

Nahlasovanie 
podnetov pro-
tispoločenskej 
činnosti
Obec Bačkovík zverejňuje 
emailovú adresu na podá-
vanie podnetov o nahla-
sovaní protispoločenskej 
činnosti: kontrolor.bac-
kovik@gmail.com.
 Za protispoločenskú 
činnosť sa považuje: 
trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov EÚ, 
trestný čin machinácií 
pri verejnom obstarávaní, 
trestné činy verejných či-
niteľov alebo trestné činy 
korupcie, trestný čin, za 
ktorý Trestný zákon usta-
novuje trest odňatia slo-
body s hornou hranicou 
trestnej sadzby prevyšuj-
úcou tri roky, správny de-
likt, za ktorý možno uložiť 
pokutu s hornou hranicou 
určenou výpočtom, alebo 
správny delikt, za ktorý 
možno uložiť pokutu s 
hornou hranicou vo výške 
najmenej 30 000 eur.
 Oznámením sa má 
na mysli skutočnosť, o 
ktorej sa osoba dozvedela 
v súvislosti s výkonom 
svojho zamestnania, po-
volania, postavenia alebo 
funkcie alebo v súvislosti 
s činnosťou vo verejnom 
záujme. n
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Čistenie stien potoka

Ďakujeme finančným darcom
Obyvatelia kladne zareagovali na žiadosť finančnej podpory pre potreby rozvoja obce.

Začiatkom roka obec 
oslovila obyvateľov s 
možnosťou finančne 
podporiť obec pri sna-
he začať likvidovať 
čierne skládky odpa-
du. Rozhodujúcou pri 

tom nebola čiastka 
ale odhodlanie po-
môcť.

Finančné prostriedky boli 
použité na nákup stavebných 
odpadových vriec, občerstve-
nia pri brigáde, úhrade cien 

výhercov súťaže (vyzbieranie 
najväčšieho množstva odpa-
du), farieb k náteru zábradlia 
mostov a lavičiek.  
 Do fondu dobrovoľných 
darcov v prvom polroku 
prispeli: Martin Bajus, Mar-
tin Boboňko, Mária Capková, 

Júlia Forgáčová, Ján Galdún, 
fa. GoBaKo s. r. o., Jaroslav 
Grešo, Adriana Hurová, Kata-
rína Konkoľovská, Andrea a 
František Korečkovci, Marce-
la Matejová, Miroslav Mičko, 
Marta Ovadová, fa. SISKA s. r. 
o., Radoslav Zuskar. n



Príroda je silnejšia 
ako človek. 7. a 30. 
júla 2019 to pocítili 
obyvatelia hornej čas-
ti rómskej osady.

V priebehu enormného dažďa 
vznikol za krátky čas potok 
prevaliac sa domácnosťa-
mi. Nadpriemerné nárazové 

zrážky, veľká plocha polí 
nad rómskou osadou, spôsob 
sejby, ktorý umožňuje vode 
rýchlo odtiecť bez vsiaknutia 
do pôdy a nedostatočný ka-
nál mali za následok vypla-
venie domov. 
 Obec zatial poskytla pr-
vým dvom domácnostiam 
mimoriadnu sociálnu dávku 
vo výške €200,-. Zároveň obec 
požiadala výbor urbariátu 

o súhlas s výstavbou pro-
tipovodňového kanála a s 
dotknutými domácnosťami 
sa dohodla na svojpomocnej 
výstavbe. 
 Náklady na výstavbu 
približne 100 metrov kanála 
tvoria investíciu vo výške 
€16.000,-. Obec žiadala Úrad 
splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity o nená-
vratný finančný príspevok 

na výstavbu protipovodňovej 
ochrany. Úrad splnomocnen-
ca informoval, že v septem-
bri 2019 zverejní výzvu na 
predkladanie žiadostí a obec 
sa do výzvy bude môcť za-
pojiť. Predpokladaný termín 
schválenia výšky dotácie je 
január 2020. Obec využije 
výzvu k výstavbe protipovod-
ňovej ochrany v osade. n

Dve júlové povodne vytopili časť Rómskej osady
Štyri domácnosťami boli vytopené prívalovým potokom.

Daruj obci 
strom
Jarný výrub stromov na 
verejných priestran-
stvách obce zaviazal 
obecný úrad vysadiť zaň 
náhradu.

Okresný úrad Košice - Od-
bor životného prostredia 
po obhliadke súhlasil s 
výrubom 5 drevín, pričom 
zaviazal obec do jari 2020 
vysadiť 5 nových listna-
tých stromov a následné 3 
roky dbať nad ich rastom. 
Prosíme obyvateľov, aby 
sa svojpomocne zapojili do 
výsadby nových stromov 
a darovali obci listnatý 
strom. Po telefonickom 
dohovore obec určí vhodné 
miesto výsadby a strom 
zasadí buď darca, alebo 
obec. Adoptujte si zeleň 
na verejných priestran-
stvách obce a starajte sa o 
ňu. Vaši potomkovia to v 
dospelosti ocenia. n

Obec 
ponúka 
obyvateľom 
zapožičanie 
náradia
Ku krátkodobému zapo-
žičaniu obec ponúka: ALU 
rebrík (€50/€5), drvička 
čerstvo ostrihaných ko-
nárov (€100/€10), zbíjacie 
kladivo (€300/€20), lešenie 
(€200/€10), stôl (€50/€5), 
stolička (€10/€1). Vyššia 
suma stanovuje vratnú 
zálohu, nižšia suma výšku 
nájmu za deň zapožiča-
nia. V prípade záujmu 
si dohodnite zapožiča-
nie (uhradenie zálohy a 
prevzatie náradia) na tel. 
čísle 0904 848 904 alebo 
osobne v kancelárii Obec-
ného úradu Bačkovík. n 

Možnosť 
právnej 
ochrany
Ministerstvo vnútra spolu 
s Európskou úniou pri-
pravilo projekt, v ktorom 
ponúka občanom, ktorí 
sa stali obeťami trestných 
činov, bezplatné právne 
poradenstvo. Pre viac in-
formácií kontaktujte Ka-
tarína Bortáková, tel. 0908 
799 569, katarina.bortako-
va@minv.sk (Oddelenie 
koordinácie a programov 
prevencie kriminality, 
Regionálna kancelária 
Košice, Komenského 52, 
kancelária B706). n
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Pripojenie do obecnej kanalizácie chráni studne
Už päť rokov majú obyvatelia obce možnosť pripojiť svoju domácnosť do obecnej kanalizácie.

V jeseni roku 2014 
bola do kanalizačnej 
siete ako prvá pripo-
jená domácnosť Ja-
roslava Greša. Za päť 
rokov bolo do obecnej 
kanalizácie pripoje-

ných 80 domov.

Nepripojených je doposiaľ 
13 domácnosti. Obyvatelia 
obce upozorňujú na praktiky 
vypúšťania žúmp do prie-
kopy pri ceste. Nepripojené 
domácnosti majú povinnosť 
dokladovať pravidelný vývoz 

žumpy za predchádzajúce 3 
roky firmou, ktorá má opráv-
nenie na likvidáciu obsahu 
žúmp. V našom okrese je 
to Východoslovenská vodá-
renská spoločnosť, a. s. (tel. 
055-7952777). V prípade, že 
domácnosť nedokáže dokla-
dovať vývoz žumpy v tomto 

období, je obec oprávnená na 
základe Všeobecne záväzné-
ho nariadenia 1/2015 udeliť 
domácnosti finančnú poku-
tu. Žiadame domácnosti, kto-
ré sa doteraz nepripojili do 
obecnej kanalizácie, aby tak 
urobili. Uľahčí im to likvidá-
ciu kanalizačného odpadu. n

Netriedenie odpadov asi zvýši cenu za vývoz
Nariadenie vlády na začiatku roka 2019 určilo výšky poplatkov, ktoré budú obce povinné platiť
za skladovanie netriedených odpadov.

Poplatok za tonu vy-
vezeného odpadu je 
určený výškou vytrie-
denia odpadu, ktorú 
obci nahlasuje firma 
zodpovedajúca za 
odvoz. Úroveň vytrie-
denia odpadu domác-
ností obce za rok 2018 
činí 9,05%.

Obec mierou triedenia spadá 
do kategórie s najvyšším po-
platkom. Za tonu odpadu je 
obec v roku 2019 povinná pla-
tiť €17,-. Každoročne sa však 
bude poplatok navyšovať tak, 
aby boli obce motivované 
efektívnejšie triediť odpady. 
V roku 2021 to bude v prípa-
de, že sa pomer vytriedenia 
nezmení, už čiastka €33,- za 
tonu odpadu. Obce, ktoré sa 
v súčasnosti pohybujú na 

miere vytriedenia 20 – 30 % 
odpadu, platia tento rok za 
tonu €10,-. Ak by sme mieru 
triedenia za 2 roky dokázali 
zvýšiť na 40 – 50 % vytriede-
ného odpadu výška poplatku 
za tonu odvezeného odpadu 
by bola iba o €1,. vyššia. 
 Obce s nízkou úrovňou 
triedenia komunálneho 
odpadu budú za skladovanie 
komunálneho odpadu platiť 
od budúceho roka niekoľ-

konásobne viac ako obce s 
dostatočne vysokou úrovňou 
triedenia odpadov. Nízka 
miera triedenia v budúcich 
rokoch pravdepodobne roz-
hodne o zvýšení ceny poplat-
ku za odvoz komunálneho 
odpadu. Obec povzbudzuje 
svojich obyvateľov k triede-
niu odpadov. Za odvoz triede-
ného odpadu totiž obyvatelia 
neplatia. n

ZaRegiSTRujTe SVOje MOBiLné TeLeFónne čÍSLO 
a dostávajte bezplatné informácie obecného úradu 

Pošlite SMS správu v tvare: 
inFO anO MenO PRieZViSkO na tel. číslo 0904 848 904. 



Stav poškodenia 
mosta v strede obce 
Bačkovík zodpovedá 
v škále hodnotenia 
porúch od jedna do 
šesť číslu 5.

Obec písomne upozornila 
dotknuté inštitúcie o stave 
poškodenia. Na osobnom jed-
naní riaditeľ Úradu KSK Juraj 
Ďorko informoval starostu 
obce, že kraj má vypracova-
nú projektovú dokumentá-
ciu k oprave mosta a cesty 
Bačkovík – Boliarov, zároveň 
kraj získal od Európskej 

investičnej banky finančné 
prostriedky na opravu, ktoré 
musí preinvestovať do konca 
roka 2020. V najbližších me-
siacoch má kraj plán začať 
opravy dotknutých úsekov. 
Stane sa tak najneskôr na jar 
2020. 
 Projektová dokumentá-
cia žiaľ nepočíta s opravou 

oporného múra v zákrute do 
Boliarova. Obec bola opako-
vane upozornená vlastní-
kom parcely nad oporným 
múrom a Políciou o vypadá-
vaní kameňov na vozovku v 
neprehľadnej zákrute. Obec 
bude opakovane žiadať saná-
ciu múra. n

Zlý technický stav mosta si už vyžaduje opravu
Obec upozornila Správu ciest a Košický samosprávny kraj na zlý stav mosta v správe kraja 
a rozpadajúci sa oporný múr nad cestou v zákrute do Boliarova.

Podarilo sa 
nám urobiť
n Obec pred Vianocami 
2018 rozdala potravinovú 
pomoc 10 domácnosti-
am s najnižšou životnou 
úrovňou. Zbierku potravín 
realizovali študenti Eva-
njelického gymnázia J. A. 
Komenského v Košiciach 
v spolupráci s obchodmi 
Tesco.
n Obec zmenila spôsob 
zberu triedeného odpadu. 
Prechodom na vrecový 
zber bolo možné vyčistiť 
stred obce. 
n Obec zorganizovala ve-
rejnú brigádu so zámerom 
zmenšiť čierne skládky 
odpadu v okolí rómskej 
osady a v blízkosti rieky 
Olšava. Náklady na likvi-
dáciu odpadu činili čiast-
ku € ???. K zorganizovaniu 
brigády finančne prispeli 
obyvatelia obce. (Zoznam 
darcov je uvedený na web 
sídle obce www.backovik.
sk .) Súčasných rozsah 
čiernych skládok v okolí 
rómskej osady predstavuje 
výdaj v odhadovanej výške 
€6.000,-. Obec nemá fi-
nančné prostriedky, ktoré 
by jej umožnili skládky 
odstrániť, preto sa bude 
uchádzať o dotáciu v bud-
úcej výzve, ktorá má byť 
Úradom vlády zverejnená 
v decembri 2019.
n Obec vymenila bránu do 
areálu školy. Dala ju záro-
veň osadiť elektronickým 
pohonom, ktorý umožňuje 
jej otváranie pohodlne 
mobilným telefónom. K  
výmene brány sme použili 
účelovo viazané finančné 
prostriedky školy. 
n Obec dala vypracovať 
projektovú dokumentáciu 
k zatepleniu obecného 
úradu a výstavbe kotolne. 
S projektom sa uchádza o 
získanie finančných pro-
striedkov, ktoré by umož-
nili zateplenie a výstavbu 
zrealizovať. V prípade 
schválenia obec získa ne-
návratný finančný príspe-
vok €30.000,-. Výstavba 
zateplenia a kotolne si 
bude vyžadovať investíciu 
vo výške €55.000,-. Chý-
bajúce finančné prostried-
ky obec uhradí z vlastných 
zdrojov.
n Obec získala € 1700,- na 
opravu havarijného stavu 
komínov v budove školy. 
Dotácia pokryje 35% ná-
kladov na opravu. Zvyšná 
čiastka bude uhradená z  
finančných zdrojov obce. 
Oprava bola realizovaná 
v prázdninových mesia-
coch.
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Nech si Rómovia spravujú osadu sami
Rómom by pomohol fond, o ktorého použití by spolurozhodovali.

Rodičia, ktorým záleží 
na tom, aby ich deti 
vedeli hospodáriť, s 
pribúdajúcim vekom 
učia svojich potom-
kov spravovať vlastné 
finančné prostriedky.

Dávajú im pravidelne malé 
vreckové, zriadia im detský 
bankový účet, prenášajú na 
nich zodpovednosť za ná-
kup mesačných cestovných 
lístkov, prípadne finančne 
oceňujú domáce práce. Tak 
ich vedú k budúcej schopnos-
ti sporiť, hospodárne naku-
povať, zarábať si. Chcú, aby 
sa z nich v budúcnosti stali 
ľudia s vyššou životnou úrov-
ňou než majú ich rodičia. 
Kto z nás by chcel mať doma 
notorického dlžníka? Pred 

rovnako veľkou úlohou stojí 
Rómska komunita v Bačkoví-
ku a obec by jej pri tom mala 
pomôcť. 
 Osadu trápi mnoho pro-
blémov: čierne skládky v 
okolí, premnožené potkany, 
chýbajúce odpadkové kon-
tajnery, nefunkčné verejné 
studne, záplavové dažde... 
Sú to problémy, ktoré ako 
jednotlivci riešiť nedokážu. 
Zároveň ich ale riešiť nedo-
káže ani obec. Nemá totiž 
napríklad za čo každoročne 
uhradiť niekoľko tisícov € na 
likvidáciu skládok odpadu. V 
prípade menších výdajov je 
obec na pochybách, či lik-
vidácia potkanov zníži ich 
počet pri množstve biologic-
kých odpadkov v okolí osa-
dy. Je oprava studne dobre 
vynaloženým výdajom, keď 
o rok bude v rovnakom stave 

ako dnes? 
 Rómovia nevidia úžitok v 
triedení odpadu, respektíve 
im podmienky nedovoľujú ho 
triediť (vrecia roztrhajú psy). 
Nie všetci strážia poriadok 
za svojim domom a tak tí, 
ktorí priestor upratujú majú 
po búrke nové nánosy od-
padkov ostatných obyvateľov. 
Pomôcť by mohlo spoločné 
rozhodovanie Rómov o sprá-
ve rómskej osady a spoločné 
spolurozhodovanie o časti fi-
nančných prostriedkov obce. 
 Obec vypracovala štatút 
rozvoja Rómskej osady 
(znenie štatútu si môžete 
prečítať na web sídle obce), 
ktorý by umožnil zastupi-
teľstvu každoročne doň podľa 
uváženia vložiť istý obnos 
prostriedkov, o použití kto-
rých by rozhodla rómska 
rada. Ich zneužitie by bolo 

ochránené jasnými pravidla-
mi použitia. Štatút hovorí, k 
akému účelu ich je možné 
použiť. Uvádza napríklad: V 
prípade, že sa v okolí osady 
nachádzajú skládky odpadu, 
50% ročného rozpočtu fondu 
musí byť použitých na likvi-
dáciu skládok. Za ochranu 
pred neoprávneným nalo-
žením s peniazmi fondu by 
niesol zodpovednosť starosta 
obce, ktorý by sa zúčastňoval 
zasadnutí rómskej rady a na 
konci roka predkladal zastu-
piteľstvu správu o hospodá-
rení fondu. V prípade, že by 
zastupiteľstvo malo výhrady 
s použitím finančných pro-
striedkov, mohlo by výšku 
príspevku do fondu v ďalšom 
roku obmedziť, prípadne pre 
daný rok príspevok zrušiť. 
Štatút bude predmetom ro-
kovania zastupiteľov obce. n

Je dobré starať sa o priestor za hranicou pozemku
Vo Švédsku dáva viac ako 50% obyvateľov pravidelne obci časť svojho času a schopností.

Vidia veľký úžitok z angažo-
vanosti v mieste, kde žijú. 
Zvyčajne pomáhajú v oblas-
tiach, ktoré im samým ležia 
na srdci. 
 Čo vám pri čítaní tých-
to riadkov víri hlavou? Čo 

by bolo potrebné upratať, 
opraviť, upraviť, no zatiaľ 
to nikto neurobil? Ja mám 
pred očami orechy oko-
lo cesty do Čakanoviec. Sú 
zarastené a pritom mladé a 
úrodné. Ak by boli orezané, 

koruny by skrášlili cestu do 
dediny a úroda by potešila 
príležitostných zberačov. Že 
stromy nepatria obci a nie je 
to jej starosť? Máte pravdu. 
Napriek tomu som ale pre-
svedčený, že ich ošetrenie je 

správna vec. Pozývam Vás 
k dobročinnej práci v obci. 
Je len na Vás, aká forma a 
rozsah užitočnej práce to 
bude. Nech Vás neodradí, že 
to Bačkovčania roky nerobili. 
Čo tak vrátiť dobrý zvyk? n



V domácnostiach 
by sme ťažko hľa-
dali kuchynský riad 
podobného veku a 
stavu. Jeho obmena 
však núti k otázke, 
ako dlho by vybave-
nie ostalo v dobrom 
vzhľadovom stave.

Nové pravidlá prenájmu 
sály kultúrneho domu, ktoré 
navrhuje obec, by dokázali 
zabezpečiť dobrý stav vyba-
venia na mnoho rokov. Ako 
bude nájom prebiehať:
 Prenajímateľ požiada o 
prenájom sály, kuchyne a vy-
bavenia uhradí zálohu €200,-, 
ktorá mu rezervuje priestory 
na daný termín. Bez úhra-
dy zálohy priestory nebudú 
rezervované. Prenajímateľ si 
prevezme zoznam vybavenia 
kuchyne, ktorého súčasťou je 
cenník nájomného za zapoži-
čaný jedálenský riad (€0,02- / 
kus) a nákupne ceny riadu 
pre prípad, že by nájomca 
odovzdal riad poškodený. 
 Niekoľko dní pred termí-
nom prenájmu prenajímateľ 
oznámi čas, kedy si prevezme 
kľúče od priestoru a požado-
vané vybavenie. (Priestor je 
možné prevziať 1 deň pred 
termínom prenájmu a odo-

vzdať 1 deň po termíne prená-
jmu.) V dohodnutom termí-
ne prenajímateľ podpisom 
prevezme kľúče a zvolené 
vybavenie kuchyne. Záro-
veň oznámi termín a čas, v 
ktorom chce odovzdať zapoži-
čaný priestor a vybavenie.
 Po ukončení nájmu odo-
vzdá nájomca pozametaný 
priestor a umyté vybavenie. 
Zamestnanec skontroluje 
všetok zapožičaný riad a do 
odovzdávacieho protokolu sa 
uvedie počet poškodených 
kusov riadu. Tie prenajíma-
teľ neodovzdáva. Ich cena sa 
odráta z uhradenej zálohy a 
obec nahradí poškodený riad 
novým. 
 V kancelárii Obecného 
úradu prenajímateľ na zákla-
de odovzdávacieho protokolu 
uhradí nájom za priestor, 
spotrebovanú elektrinu, ná-
jom za počet kusov zapožiča-
ného riadu a nákupnú cenu 
poškodeného riadu. 
 Obec odporúča, aby zastu-
piteľstvo dalo súhlas k ná-
jmu sály kultúrnemu domu 
obyvateľom s trvalým poby-
tom v obci Bačkovík, ktorých 
domácnosť nemá voči obci 
nesplatené pohľadávky (voda, 
kanál, odpad, dane) a prená-
jom bude slúžiť k rodinnej 
oslave alebo pohrebnej rozl-
účke. n

Riad v kultúrnom dome
Obec navrhuje stanovenie nových pravidiel 
prenájmu kultúrneho domu.
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Základná škola vy-
učuje malo triednou 
formou 1. – 4. ročník. 
Súčasné priestorové 
možnosti 2 tried nútia 
školu realizovať vy-
učovanie dvojzmen-
nou prevádzkou.

Počet žiakov v budúcich 3 ro-
koch narastie o 80%. Aj v prí-
pade, že by obec získala ne-
návratný finančný príspevok 
na dostavbu školy, finančná 
spoluúčasť vo výške 10% pre 
ňu bude príliš vysoká, aby 
dokázala projekt výstavby bez 
problémov zrealizovať. 
 Budova školy si vyžaduje 
rekonštrukciu kotolne. Obec 
dala na jar vypracovať projek-

tovú dokumentáciu, priestor 
kotolne však nevyhovuje 
súčasným technickým náro-
kom. Projektovú dokumentá-
ciu bude možné použiť v prí-
pade rekonštrukcie súčasnej 
budovy školy.
  Vláda prijala zákon, kto-
rý požaduje, aby základné 
školy boli do 2 rokov schopné 
vydávať žiakom teplú stravu. 
Budova školy k tomu nepon-
úka priestorové možnosti. 
Kvôli týmto okolnostiam by 
bolo potrebné školu dostavať, 
alebo vybudovať novú Mater-
skú školu a uvoľniť priestory 
k využívaniu pre potreby 1. 
stupňa základnej školy. Obec-
né zastupiteľstvo z dôvodu 
nízkeho počtu finančných 
prostriedkov obce zatiaľ ne-
rozhodlo o zámere výstavby/
rekonštrukcie školy. n

Počet žiakov v škole
Obec predložila v apríli Okresnému úradu 
Košice okolie žiadosť na dostavbu školy 
vo výške €540.000,-.

Fotoreport

Predvianočná 
potravinova pomoc

Likvidácia čiernych skládok

Likvidácia čiernych skládok

Čistenie stien potokawww.
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