
Pozvať suseda 
na kávu, pomôcť mu, 
keď mu chýba tretia 
ruka, ak sa objavia 
menšie problémy 
v spolunažívaní, ve-
dieť o nich hovoriť 
a hľadať cesty k vzá-
jomnej spokojnosti, 
to všetko je pridanou 
hodnotou života 
v obci.

Je to do konca dôležitejšie než 
to, či sa nám darí rekonštru-

ovať chodníky a udržiavať 
čistotu v obci. Vedieť spolu 
žiť a vytvárať spoločné blaho 
je hodnotou presahujúcou 
materiálny rozvoj obce. Naši 
predkovia vedeli, že „sme síce 
chudobní, ale máme sa radi“  
a to je našou devízou. 
 Jednoduchý kľúč k spoluži-
tiu stojí na schopnosti vžiť sa 
do kože druhého: Čo chceš, aby 
ľudia robili tebe, rob ty im. No 
a samozrejme, ešte je tu po-
trebné mať dobrý vzťah k sebe 
samému. To je vraj predpoklad 
dobrého vzťahu  
k nášmu okoliu.
 Potrebujeme spolu hovoriť, 
obzvlášť vtedy, keď nás na 
správaní druhého čosi hne-

vá. Nemému dieťaťu totiž ani 
vlastná mama nerozumie. 
Potrebujem vedieť zdvorilo 
povedať, čo od spolužitia  
s druhým potrebujem. Robíme 
to preto, že sami máme právo 
požadovať rešpekt k vlastným 
potrebám. Ohľaduplnosť  
a požadovanie rešpektu nám 
dávajú možnosť vyriešiť spo-
ločný problém. 
 Apropó, pred rodičmi stojí 
dôležitá úloha výchovy svojich 
detí. Nie je dobré, keď deti vy-
chováva ulica. Tak napríklad, 
odpad patrí do koša, nie na 
cestu či do trávi. Ak nemám 
na dohľad kôš, nič mi nebráni 
nechať si nepotrebný cestovný 
lístok vo vrecku a doma ho ho-

diť do koša. Alebo, byť na ulici 
hlučný je porušovaním pravi-
diel spoločenského správania. 
Veď vykrikovať sa nesluší ani v 
krčme.
 Po vyčerpaní spomenutých 
možností a zistení, že nikam 
neviedli, prichádzajú na rad 
kroky ako volanie občianskej 
hliadke (Máte v mobile ulo-
žené jej telefónne číslo? 0910 
434 910), písomná sťažnosť 
na obecný úrad, respektíve 
ohlásenie sťažnosti na Polícii 
(055-6965539). 
 Prajeme Vám, aby sa vám 
s ostatnými Bačkovčanmi 
dobre spolunažívalo a aby ste 
boli pre svojich okolo žijúcich 
dobrými susedmi. n

Bačkovík 2/
2020
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:: Rozšírili sme 
Základnú školu 
Z dôvodu stúpajúceho 
počtu žiakov obec 
prestavala školský byt 
na triedy. (str. 2)

Dobré spolužitie robí kvalitný život v obci
Vzájomná ohľaduplnosť a rešpekt pomáha riešiť nezhody medzi obyvateľmi obce.

Úvodom
Drahí spoluobčania, 
posledný polrok mal na 
celom svete spoločnú 
tému. Covid-19. Neviditeľný 
neriateľ v podobe vírusu 
zastavil svet, vystrašil nás, 
obmedzil. Sme na začiat-
ku druhej vlny. Počas tej 
prvej obec nemala jediného 
pacienta. Myslím, že to bolo 
dané našou obozretnosťou 
a zodpovednosťou. Ďaku-
jem Vám za to. Predstava 
rómskej osady stráženej 
Políciou, respektíve nútená 
deportácia do karantény, 
bola pre mnohých ťažko 
predstaviteľná. Je však 
možná v prípade, že by sa 
vírus nekontrolovane šíril. 
Začala druhá vlna. Bojíme 
sa menej. Čakáme na vak-
cínu. Nepriateľ má jasnej-
šie kontúry. Je potrebné 
byť stále opatrný. Pritom 
netreba robiť veľa. Stačí 
myslieť na 3R – rúško, ruky, 
rozostupy. Buďme prosím 
zodpovední. 
Prajem vám príjemné číta-
nie o živote obce.

František Korečko
starosta obce
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:: Čo s kuchyn-
ským a bio 
odpadom? 
Štát sprísňuje nakladanie 
s odpadmi a zvyšuje náro-
ky na domácnosti. (str. 4)

:: Obec schválila 
územný plán 
V lokalite Kapusťanky 
vznikne 29 parciel 
s možnosťou domovej 
výstavby. (str. 3)
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Chceme mať útulné 
obydlie, pekný dvor i 
verejný priestor pred 
dvorom. Platí to aj 
naopak. Ak je verej-
ný priestor vzhľadný 
a harmonický, pod-
vedome túžime robiť 
vzhľadným svoj vlast-
ný životný priestor.

Obec sa rozhodla upraviť 
priestranstvo po roky ne-
funkčnej protipožiarnej nádrži 
a nahradiť ju multifunkčným 
ihriskom, aké môžeme vidieť 
napríklad v susedných Čaka-
novciach. Obec získala staveb-
né povolenie k odstráneniu 
stavby a v priebehu 5 mesia-
cov stavbu odstránila. Vnútro 
nádrže bolo zaplnené inert-

ným stavebným odpadom 
bez prímesí nevhodných či 
nebezpečných zložiek odpadu, 
ktorými môže vlastník pozem-
ku upravovať stavebný terén. 
Nestabilné podložie po zasypa-
ní nádrže však následné  
2 roky neumožňuje výstavbu 
na tomto mieste, preto obec 
pripravuje projektovú doku-
mentáciu k výstavbe ihriska 
v priestore pred Kultúrnym 
domom. 
 Náklady na odstránenie 
stavby protipožiarnej nádrže 
boli vo výške €4.000,-. 
 V obci sú ďalšie neútul-
né stavby, ktoré si vyžadujú 
opravy (Požiarna zbrojnica, 
Potraviny). Vzhľad mnohých 
domov v rómskej osade taktiež 
nepôsobí prívetivo. Veríme, 
že ďalšie úsilie v zveľaďovaní 
osobného a verejného majetku 
skrášli našu obec urobí ju prí-
jemnou na pohľad a život. n

Odstránili sme ruinu „kúpaliska“
Vzhľad miesta, na ktorom žijeme, nás podvedome ovplyvňuje.

Krátke správy 
n Orez stromov v okolí 
cesty. V marci realizovali 
dobrovoľníci a aktivační 
pracovníci orez stromov 
v blízkosti cesty. Neudrži-
avané porasty spôsobujú 
zrážky vozidiel s divou 
zverou. Obec opakovane 
upozorňuje Správu ciest 
KSK na zanedbaný stav 
rigolov a porastov v okolí 
cesty. Počas nadmerných 
letných zrážok bola ces-
ta medzi Čakanovcami a 
Bačkovíkom niekoľko krát 
zaplavená.
n Čistenie potoka. Po-
vodie Hornádu a Bodvy 
pokračovalo v máji 2020 
s čistením regulovanej 
časti potoka. V júli 2020 
nadmerné zrážky v Slan-
skom pohorí spôsobili 
vyliatie potoka a zaplave-
nie cesty k čističke. Obec 
opakovane žiada Povodie 
o údržbu a prehĺbenie 
potoka v neregulovaných 
častiach pod cintorínom a 
pred čističkou.
n Zateplenie Obecného 
úradu. Obec ustúpila od 
zámeru zatepliť budovu 
OcÚ a postaviť kotolňu s 
ústredným vykurovaním. 
Náklady na rekonštrukciu 
prevyšovali 80-tisíc eur. 
Obec by nad rámec dotá-
cie a peňazí z rezervného 
fondu potrebovala pôžičku 
vo výške cca 40-tisíc eur. 
n Multifunkčné ihrisko. 
Obec pripravila projektovú 
dokumentáciu k žiados-
ti o dotáciu na výstavbu 
multifunkčného ihriska. 
Predpokladané náklady 
na výstavbu sú vo výške 
€35.000,-. Obec naň bude 
žiadať o dotáciu z finanč-
ných zdrojov MAS Olšava 
– Torysa. 
n Spomaľovače v róm-
skej osade. Na podnet 
Františka Jošku obec v 
letných mesiacoch osadi-
la spomaľovače rýchlos-
ti motorových vozidiel. 
Rómska osada je časť obce 
s najhustejším osídlením. 
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2. septembra 2020 
mohli žiaci z obce 
Bačkovík začať škol-
ský rok v zrekonštru-
ovaných priestoroch 
školy.

O rekonštrukcii rozhodlo za-
stupiteľstvo v roku 2019, aby 
obec nemusela v najbližších 
rokoch zatvárať  niektoré  
z ročníkov 1. stupňa základ-
nej školy a žiaci mohli čo 
najdlhšie navštevovať školu 
v rodnej obci.
 Rekonštrukcia prebiehala 
v intenzívnej forme počas 
letných prázdnin. Rekon-
štrukcia rozšírila kapacitu 
školy o 2 triedy, sklad, WC 
a miestnosť upratovačky. 
Rekonštrukcia v dvojpodlaž-

nej časti budovy pozostávala 
z obnovy elektroinštalácie, 
vykurovania, renovácie ka-
nalizácie, omietok a podláh, 
okien a dverí.
 Obec stihla do začiatku 
nového školského roka sko-
laudovať rozšírenie ZŠ, požia-
dať Regionálny úrad verejné-
ho zdravotníctva o uvedenie 
do prevádzky a dostať súhlas 
k prevádzke školy.
 Celkové vynaložené ná-
klady na rekonštrukciu školy 
boli vo výške €18.790,-. Na 
financovanie boli použité fi-
nančné prostriedky z Rezerv-
ného fondu obce a účelovo 
viazané finančné prostried-
ky ZŠ Bačkovík. Pred obcou 
stojí úloha prístavby školskej 
kotolne. Pôvodná kotolňa na 
konci doby životnosti. n

Rozšírili sme Základnú školu
Z dôvodu stúpajúceho počtu žiakov obec prestavala školský byt na triedy.

V Januári 2020 obec 
začala s evidenciu vý-
vozu odpadu. V máji 
zastupitelia obce pri-
jali sadzobník poplat-
kov za vývoz odpadu v 
roku 2021. 

Nový sadzobník stanovuje 3 
vývozné sadzby a dáva domác-
nostiam možnosť efektívnym 
triedením odpadu šetriť. 
 Vývozca odpadu zabezpeču-

je za polrok 13 vývozov komu-
nálneho odpadu. Ak domácno-
sť v 2. polroku 2020 zníži počet 
vývozov predpísaného počtu 
nádob zmesového odpadu na 9 
– 13 vývozov a využije možno-
sť všetkých termínov vývozu 
triedených zložiek plast a sklo,
sadzba poplatku na člena 
domácnosti a rok je stanovená 
na €15,-. Ak domácnosť zníži 
počet vývozov predpísaného 
počtu nádob zmesového od-
padu na menej ako 9 vývozov 
a využije možnosť všetkých 

termínov vývozu triedených 
zložiek plast a sklo, sadzba 
poplatku na člena domácnosti 
a rok je stanovená na €10,-.
Domácnosť, ktorá neznižuje 
množstvo vyvážaného zme-
sového odpadu a nevyužíva 
vývoz triedených zložiek odpa-
du vo všetkých termínoch, má 
stanovenú výšku zákonného 
poplatku na €20,- .
 V prípade, že domácnosť  
k nádobe s komunálnym 
odpadom prikladá ďalší odpad 
(ďalšia nádoba, vrecia s odpa-

dom), takýto vývoz sa považuje 
za presahujúci predpísané 
množstvo a pre domácnosť to 
znamená najvyššiu sadzbu 
poplatku.
 Evidenciu vývozu zmesové-
ho odpadu je realizovaná  
v čase príchodu vývozcu do 
obce. Evidencia vývozu trie-
dených zložiek je realizova-
ná o 7:00 hod. v deň vývozu. 
Domácnostiam odporúčame 
odpad vykladať v predvečer 
termínu vývozu odpadu.
 Evidenciu môžu obyvate-

Domácnosti lepšie hospodária s odpadom
Časť domácností efektívnejšie triedi odpad, aby ušetrila na poplatkoch za vývoz v roku 2021.

lia priebežne kontrolovať na 
web sídle www.backovik.sk, 
respektíve na Obecnom úrade.  
V prípade, že vám chýbajú vre-
cia na triedené zložky odpadu, 
môžete si ich vyzdvihnúť na 
Obecnom úrade.
Obec sa v septembri 2020 
prihlásila do projektu váženia 
odpadu domácností firmou 
Kosit. Do konca kalendárne-
ho roka firma nainštaluje na 
nádoby čidlá, ktoré umožnia 
váženie komunálneho odpa-
du a v budúcnosti stanovenie 
spravodlivejších cien za vývoz 
odpadu. Mimochodom, na-
padlo vám niekedy odniesť si 
z obchodu iba zakúpený tovar, 
nie obal, v ktorom vám ho 
výrobca predáva? n



Na septembrovom 
zasadnutí zastupi-
telia obce schválili 
územnoplánovaciu 
dokumentáciu, ktorú 
predchádzalo pripo-
mienkovanie dotknu-
tých inštitúcií. 

K dokumentácii sa mala verej-
nosť možnosť vyjadriť v apríli 
2020. Z dôvodu pandémie obec 
nemohla zorganizovať verejné 
pripomienkovanie. Obyvate-
lia mohli do dokumentácie 
nahliadnuť na Obecnom úra-
de, alebo na web sídle www.
backovik.sk .  
 Náklady na zhotovenie 
územnoplánovacej dokumen-

tácie činili €3.700,-. Obec zís-
kala na dokumentáciu dotáciu 
Ministerstva dopravy a výstav-
by SR vo výške necelých 60% 
výdajov.
 Po oprave katastrálnych 
záznamov melioračného 
kanála obec objedná projek-
tovú dokumentáciu k územ-
nému a stavebnému konaniu 
na výstavbu cesty v lokalite 

Kapusťanky. Následne vyčísli 
náklady na výstavbu príjazdo-
vej komunikácie, kanalizačnej 
a vodovodnej trasy. Obec bude 
hľadať spôsob financovania 
výstavby budúcej ulice zo zdro-
jov štátneho rozpočtu, obecnej 
pokladne a spoluúčasti maji-
teľov priľahlých pozemkov. n

Obec schválila dodatok územného plánu
V lokalite Kapusťanky vznikne 29 parciel s možnosťou domovej výstavby.

Samosprávne 
orgány obce 
Bačkovík
Starosta obce: 
Mgr. František Korečko 
(starosta@backovik.sk).
Zástupca starostu obce: 
Martin Boboňko.
Obecné zastupiteľstvo (za-
stupitelstvo.obce@backo-
vik.sk): 
Martin Bajus, Martin 
Boboňko, Miroslav Mičko, 
Mgr. Marta Ovadová, Rado-
slav Zuskár.
Mandátová komisia: 
(členovia obecného zastupi-
teľstva)
Komisia na ochranu verej-
ného záujmu: 
(členovia obecného zastupi-
teľstva)
Komisia verejného poria-
dku: 
Radoslav Zuskár (predseda), 
Martin Bajus, Ernest Gábor, 
František Joška.
Finančná komisia: 
Mgr. Marta Ovadová (pred-
sedníčka), Imrich Goduš, 
Adriana Hurová, Alena 
Ruščáková.
Kontrolórka obce: Terézia 
Kinlovičová (t.kinlovicova@
gmail.com). n

Nahlasovanie 
podnetov pro-
tispoločenskej 
činnosti
Obec Bačkovík zverejňuje 
emailovú adresu na podá-
vanie podnetov o nahla-
sovaní protispoločenskej 
činnosti: kontrolor.backo-
vik@gmail.com.
 Za protispoločenskú 
činnosť sa považuje: trestný 
čin poškodzovania finanč-
ných záujmov EÚ, trestný 
čin machinácií pri verej-
nom obstarávaní, trestné 
činy verejných činiteľov 
alebo trestné činy korupcie, 
trestný čin, za ktorý Trest-
ný zákon ustanovuje trest 
odňatia slobody 
s hornou hranicou trestnej 
sadzby prevyšujúcou tri 
roky, správny delikt, 
za ktorý možno uložiť po-
kutu s hornou hranicou vo 
výške najmenej 30 000 eur.
 Oznámením sa má na 
mysli skutočnosť, o ktorej 
sa osoba dozvedela v súvis-
losti s činnosťou vo verej-
nom záujme. n
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Pokračovali sme 
opravou verejných 
priestranstiev
Počas letných prázdnin aktivační pracovníci 
obnovili ďalšiu časť chodníka v strede obce.

Prácou aktivačných 
pracovníkov obec 
realizuje menšie sta-
vebné úpravy lacnej-
šie, než by ich objed-
návala u stavebných 
firiem.

Náklady na obnovu ďalšej 
časti chodníka činili pozost-
ávali z nákupu stavebného 
materiálu a činili €1.362,-. 
Cieľom obce je čo možno naj-
hospodárnejšie zaobchá- 

dzať s rozpočtom tak, aby 
bolo možné realizovať čo naj-
viac rozvojových činností. 
 V septembri obec vybrala 
dodávateľa na doasfaltovanie 
verejných priestranstiev oko-
lia zrekonštruovanej cesty 3. 
triedy. Doasfaltovaná bude 
časť pri kostole a v okolí ces-
ty v strede obce. Náklady na 
doasfaltovanie činia € 4.737,- 
Priestor pred niekdajšími po-
travinami sa obec rozhodla 
ponechať bez opravy z dôvo-
du veľkej plochy a vysokých 
nákladov na obnovu. n

Počas rekonštrukcie mosta
budú nahradené 2 nosníky 
a most bude rozšírený 
pre bezpečný prechod 
chodcov.

www.
BACKOVIK

.sk

V roku 2017 VUC KSK 
začal s prípravou do-
kumentácie k rekon-
štrukcií ciest 
a mostov v obciach 
Bačkovík a Boliarov. 

Kraj sa na rekonštrukciu roz-
hodol vziať úver v Európskej 
investičnej banke. Náklady 
na rekonštrukciu budú stáť 
615-tisíc eur.
 Po začatí rekonštrukcie 
obec upozornila na chýbajúce 
riešenie zvádzania dažďovej 
vody z cesty nad mostom, čo 

v minulosti spôsobili nadmer-
né poškodenie železobetónovej 
konštrukcie mosta. Riaditeľ 
úradu KSK Ing. Juraj Ďorko 
prisľúbil dofinancovanie sta-
vebného riešenia navrhnutého 
firmou Eurovia, ktorá realizuje 
rekonštrukciu. Technické rie-
šenie odvádzania vody z cesty 

musí počítať so záťažou au-
tobusov prímestskej dopravy, 
ktoré nad mostom zastavujú. 
Náklady na dostavbu odvádza-
nia dažďovej vody fa. Eurovia 
doprojektovaním stanovila na 
6 tisíc eur. n

Košický kraj rekonštruuje cestu a most
Do konca roka majú byť ukončené opravy na moste a ceste 3. triedy cez obec.



Vodný zdroj Lipovec, 
ktorý zásobuje vodou 
obce Boliarov – Bač-
kovík – Kecerovce, 
dlhodobo prekračuje 
medzné hodnoty 
arzénu.

V roku 2017, bola prevádzko-
vateľovi vodovodu pre obdobie 
2017 – 2020 povolená 1. vý-
nimka na používanie pitnej 
vody. Prevádzkovateľovi boli 

nariadené následné opatrenia: 
Voda sa nesmie používať na 
prípravu umelej výživy dojčiat 
a stravy detí a na pitné účely 
tehotných žien.
 Správca skupinového vodo-
vodu (fa. VaK Servis) zabezpe-
čuje 6-krát ročne monitorova-
nie ukazovateľa arzén. Medzné 
hodnoty sú prekračované 
príležitostne, zvyčajne  
v období sucha. Hodnota 
arzénu v pitnej vode sa od 
udelenia výnimky v roku 2017 
do júla 2020 výrazne nezvýšila, 
preto rozhodnutie RÚVZ nebolo 

potrebné po dobu trvania vý-
nimky prehodnotiť. Maximál-
na povolená hodnota arzénu 
je 10 µg.l-1. Za posledných 6 
meraní sa nameraná hodnota 
v Bačkovíku pohybovala v roz-
pätí 10 – 19 µg.l-1. a limit bol 
prekročený v 4 zo 6 meraní.
 Obec Kecerovce má záujem 
vybudovať vlastnú úpravovňu 
vody, preto Obec Boliarov ako 
prevádzkovateľ vodného zdroja 
navrhuje vybudovať úpravov-
ňu vody v blízkosti vodného 
rezervoáru, ktorý zásobuje 
obce Bačkovík a Boliarov.

 Správca skupinového vodo-
vodu pre obdobie 2020 – 2023 
žiadal o udelenie 2. výnimky 
na používanie pitnej vody. 
Úrad verejného zdravotníctva 
odporúča vybudovať opravov-
ňu vody do konca platnosti 2. 
výnimky v roku 2023. Predpo-
kladané náklady na výstavbu 
opravovne vody pre potreby 
obcí Bačkovík a Boliarov činia 
investíciu v odhadovanej výš-
ke €50.000,-. n

Stav arzénu v obecnom vodovode v roku 2020
Obec Boliarov ako prevádzkovateľ vodného zdroja požiadal o udelenie 
2. výnimky pri distribúcii vody.

Krátke správy 
n Propán-bután k výme-
ne pri OcÚ. Obec ponúka 
obyvateľom možnosť 
výmeny PB fliaš v cene 
€12,50-. Výmenu je mož-
né realizovať v pracovnej 
dobe Obecného úradu, vo 
výnimočných prípadoch 
po dohovore so starostom 
obce. Výmenu nie je vhod-
né realizovať v nedeľu 
dopoludnia. 
n Majetkoprácne vyspo-
riadanie v rómskej osade. 
Starosta obce Bačkovík 
zvolal začiatkom sep-
tembra 2020 zastupiteľov 
obce, rómskej osady a 
Združeného pozemkové-
ho spoločenstva Bačkovík 
na spoločné jednanie, na 
ktorom priblížil aktuálny 
stav nevysporiadaných 
vlastníckych vzťahov na 
zastavaných parcelách. 
Z 51 stavebných objektov 
je 42 z nich (82%) stavba-
mi s nevysporiadaným 
vlastníctvom parciel. 
Prítomní hľadali riešenie, 
ako napraviť nezákonné 
užívanie parciel. Parcely 
sú vo vlastníctve 49 po-
dielových vlastníkov. Ku 
koncu septembra súhlasí 
s predajom podielu 31% 
podielových vlastníkov.   
K uskutočneniu jednodu-
chých pozemkových úprav 
je potrebný súhlas 50% 
podielnikov. Jednoduché 
pozemkové úpravy umož-
nia rozčleniť parcely a 
ponechať vlastníctvo par-
ciel tým vlastníkom, ktorí 
nesúhlasia s predajom.
n Renovácia strechy 
školy. Z dôvodu nadmer-
nej korózie krytín striech 
nad školským bytom a 
časťou Materskej školy 
obec zrealizovala renová-
ciu náterov. Náklady na 
obnovu striech činili výdaj 
€1.150,-.
n Dlh obyvateľov na 
poplatkoch obce činil k 31. 
9. 2020 čiastku €5.736,23-. 
Väčšina dlžníkov podpísa-
la dohodu o splátkovom 
kalendári, ktorá ich chrá-
ni po dobu platnosti zmlu-
vy. Na domácnosti, ktoré 
nesúhlasili so splácaním, 
bola uvalená exekúcia.
n Podielové dane klesli 
od začiatku pandémie o 
10%. Obec Bačkovík dosta-
ne v kalendárnom roku 
2020 príspevok znížený o 
€11.000,-. Straty v rozpočte 
obce dorovnávajú splátky 
dlžníkov so záväzkami z 
predchádzajúcich rokov.
n Asistenti budú pomá-
hať učiteľom v MŠ a ZŠ 
Bačkovík. Asistenti pomô-
žu žiakom dohnať nepre-
braté učivo, ktoré mali 
zvládnuť počas 1. vlny 
pandémie.
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Informácia pre mladších a neskôr narodených
Budovu Kultúrneho domu Bačkovík nepostavili eurofondy ani Československá 
socialistická republika.

Formou dobrovoľ-
nej práce ju postavili 
obyvatelia obce, ktorí 
mnohí žijú stále me-
dzi nami.

Písomné záznamy uvádzajú, 
že začiatok výstavby máj 1976 a 
stavba mala byť dostavaná vo 
februári 1978. 
 Obec sa rozhodla zverejniť 
zoznam tých, ktorých Ján No-
saľ zaevidoval pri prácach na 
výstavbe Kultúrneho domu a 
takto vyjadriť poďakovanie za 

odpracované hodiny, ktorými 
menovaní vytvorili spoločnú 
hodnotu. Ak v zozname chý-
bajú ďalší z pomáhajúcich, vo-
pred sa im ospravedlňujeme:
 Nosáľ Ján (775 h.), Gona Ján 
(593 h.), Vasiľak Ondrej (337 h.), 
Dutko Milan (289 h.), Goduš 
Imrich ml. (285 h.), Bugoš Ján 
(277 h.), Petro Ondrej (266 h.), 
Huková Anna (282 h.), Mačan-
ga Ján (226 h.), Mičko Ondrej 
(225 h.), Matej Ondrej (221 h.), 
Forgáč Peter (216 h.), Goduščik 
Ondrej (208 h.), Šmocer Imrich 
(198 h.), Iľo Ondrej (198 h.), Pe-
tro Ján (194 h.), Handza Štefan 

(187 h.), Bodonský Ján ml. (185 
h.), Kušnierikovci František a 
Marta (184 h.), Hreha Ján (181 
h.), Hudačko Július (180 h.), 
Sabol Andrej (176 h.), Goduš 
Imrich st. (167 h.), Baran Anton 
(167 h.), Forgáč Ondrej (158 h.), 
Sokol Pavol (158 h.), Gona Juraj 
(150 h.), Šup Ondrej (148 h.), 
Šipoš Vilo (144 h.), Šmocer Ján 
(144 h.), Bodonský Ľudovít (138 
h.), Mikloš František (136 h.), 
Gajdoš Dušan (132 h.), Boboňko 
Imrich (121 h.), Nosaľ Ján st. 
(120 h.), Magačová Jolana (116 
h.), Forgáč Štefan (115 h.), Ko-
rečko František a Alžbeta Saba-

došová (112 h.), Grešo František 
(107 h.), Forgáč Ladislav (95 h.), 
Juhas Vincent (93 h.), Bodon-
ská Margita (93 h.), Bodonský 
Juraj (93 h.), Bodonský Ondrej 
(90 h.), Zuskár František (79 
h.), Hajas Juraj (69 h.), Petrila 
Imrich (67 h.), Baláš Vincent 
(67 h.), Dutko Imrich (63 h.), 
Rabatin Emil (58 h.), Ovad Vin-
cent (56 h.), Mikloš Štefan (45 
h.), Kušnierik Imrich (43 h.), 
Hrehor Imrich (40 h.), Kušnir 
Viliam (36 h.), p. Podolinský 
(26 h.), Zuskár Juraj (25 h.), p. 
Garančovský (17 h.), Maková 
Vodárová Anna (13 h.). n

Čo s kuchynským 
a bio odpadom?
Štát sprísňuje nakladanie s odpadmi a zvyšuje 
nároky na domácnosti a samosprávy.

Kým v minulosti ku-
chynský odpad sl-
úžil chovu domácich 
zvierat, pokosená 
tráva bola zhodnote-
ná v podobe krmiva, 
odpadové drevo sl-
úžilo k vykurovaniu, 
súčasné nariadenia 
nakladanie s bio od-
padom sprísňujú.

Vyhlášky č. 460/2019 Z. z., 
dopĺňajúca zákon o odpadoch 
od 1. 1. 2021 prikazuje odstrá-
niť kuchynský bioodpad zo 
zmesového komunálneho 
odpadu. Vyhláška ráta s tromi 
výnimkami. Povinnosť by sa 
netýka obcí a miest, v ktorých 
zmesový komunálny odpad 
končí v spaľovniach odpadu 
(prípad obce Bačkovík), alebo 
v ktorých domácnosti všetok 

kuchynský bioodpad kompos-
tujú (odporúčane smerovanie 
po ukončení výnimky) alebo 
v ktorých to nie je technicky 
možné (ťažko prístupné histo-
rické centrá miest).   
 Od 1. 1. 2023 sa už povin-
nosť triediť biologický odpad 
domácností bude týkať aj obcí 
vyvážajúcich ho do spaľovne. 
Teda Bačkovíka. Povinnosť 
sa naďalej nebude vzťahovať 
na obce, ktoré preukážu, že 
domácnosti 100 % kompostuje 
vlastný odpad. Časť domác-
nosti už v súčasnosti svoj bio 
odpad kompostuje. Čím viac 
kompostovať budeme, tým 
bude prechod v roku 2023 pre 
nás jednoduchší.
 Praktická rada: Čo s ole-
jom z fritézy či vyprážania? 
Firma Kosit vyvážajúca z obce 
komunálny odpad, ho odpor-
úča naliať do plastovej fľaše a 
umiestniť do zmesovej nádo-
by. Je to legálna ekologická 
cesta. n

Občianska hliadka 
v obci pomôže v prí-
pade zavolania
Súdržnosť medzi 
ľuďmi je vytváraná 
jemnou spleťou ne-
písaných pravidiel, 
primeranej komu-
nikácie, vzájomnej 
prajnosti a strážením 
dôležitých noriem. 

Obyvatelia obce majú možnosť 
využiť telefónne číslo 0910 434 
910 a v prípade potreby upo-

zorňovať Miestnu občiansku 
poriadkovú službu (MOPS) na 
podozrenie z protispoločen-
skej činnosti v obci. 
 Majme na zreteli, že kaž-
dý obyvateľ obce je oprávne-
ný vyžadovať od ostatných 
spoluobčanov dodržiavanie 
štátnych zákonov a obecných 
nariadení. Buďme pre obec 
Bačkovík strážcami dobrého 
spolunažívania. Žiadajte od 
spoluobčanov rešpekt k pra-
vidlám spolužitia tak, ako ho 
oni očakávajú od Vás. n

pozývame vás

jesenná obecná brigáda 
24. október 2020 | 9:00 hod.


