
Pravdepodobne v do-
mácnosti premýšľate 
nad tým, čo bude 
v budúcnosti potreb-
né opraviť, prestavať 
či vymeniť, koľko to 
bude stáť, kde na to 
vezmete, aké potreby 
má Vaša domácnosť, 
a ktoré z nich dokáže-
te naplniť.

Tí šikovnejší z nás hľadia ešte 
ďalej a kladú si otázky typu: 
kde chcem žiť, čím sa chcem 
živiť, akú školu chcem deťom 
zabezpečiť, či čo im chcem v 
dedičstve odovzdať. Myslieť 
na budúcnosť, plánovať a na 
základe toho jednať je zmy-
sluplne a užitočné. To isté 
potrebujeme robiť aj na úrovni 
našej obce. 
 Zastupiteľstvo obce chce 
spolu s obyvateľmi pripraviť 
Program hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja na obdobie 

2021-25. Pri tej príležitosti chce 
vytvoriť tím obyvateľov(komi-
siu), ktorý prostredníctvom 
pracovných stretnutí a verej-
ných zhromaždení pripraví 
program rozvoja obce a neskôr 
bude priebežne hodnotiť jeho 
napĺňanie.
 Komisia by mala mať max. 
10 členov a bude sa stretať 4 – 
6 krát ročne. Členov komisie je 
prospešné „vyskladať“ z obyva-
teľov s podnikateľskou skú-
senosťou, obyvateľov z radov 
rómskej komunity, obyvateľov 

vo veku 30 – 50 r., obyvateľov, 
ktorí v obci postavili nehnu-
teľnosť v predchádzajúcich 5 
rokoch, zo žien, aj obyvateľov s 
vysokoškolským vzdelaním.
 Ak chcete ovplyvňovať sme-
rovanie a budúci rozvoj obce, 
prihláste sa do tímu Komisie 
rozvoja obce buď to zasla-
ním email správy na adresu 
starosta@backovik.sk, alebo 
kontaktom prostredníctvom 
sociálnych sietí. n
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:: Kosit už váži 
nevytriedený 
odpad 
Od augusta čipi na nádo-
bách evidujú hmoť komu-
nálneho odpadu. (str. 2)

Akú obec chceme o desať rokov?
Dobrá samospráva plánuje, kam sa chce v stredne a dlhodobom horizonte uberať. A zdravé 
miestne komunity sa aktívne podieľajú na smerovaní a vývoji ich obcí či miest.

Úvodom
Za nami je zložitá doba 
pandémie a miera zaočko-
vania obyvateľov Slovenska 
nenaznačuje skorý koniec. 
Pritom očkovanie nám 
dáva do rúk účinnú ochra-
nu, ktorá zamedzuje smrti, 
ťažkému priebehu choroby 
a paralyzovaniu nemocníc. 
V našom regióne s počet-
ným rómskych obyva-
teľstvom je podiel zaočko-
vaných obzvlášť nízky. 
Na konci augusta bolo 
v obci zaočkovaných iba 
22% obyvateľov (zdroj: 
www.uniamiest.sk). 

Zložitá situácia predchá- 
dzajúceho obdobia napodiv 
nezastavila schopnosť obce 
materiálne sa rozvíjať. 
V medziach finančných 
možností sme opravovali 
a upravovali verejný maje-
tok. To, čo sa v dobe pandé-
mie robí ťažko, je budova-
nie sociálnych väzieb. Ale 
pandémia za to vlastne až 
tak nemôže. Nemáme 
v našej obci vo zvyku spolu 
sa stretať inokedy, než 
v nedeľu v kostole, a tam 
je navyše program presne 
stanovený. 

Predkladám Vám túto 
„novinovú“ správu o roz-
voji obce za uplynulý tri 
štvrť rok. Zhodnoťte, čo sa 
podarilo a čo potrebujeme 
naopak viac podoprieť. 
Chráňte sa očkovaním 
a neverte všetkému, čo je 
na internete.

František Korečko
starosta obce
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:: Obec pripravuje 
lokalitu pre indi-
viduálnu výstav-
bu domov 
(str. 4)

:: Čo všetko 
možno kompos-
tovať 
Envirofond prispeje obci 
k lepšej údržbe trávnatých 
porastov. (str. 3)

 Jesenná brigáda
  23. 10. 2021 | 9:00 | KD

Tento informačný  
leták bol vydaný 
vďaka podpore ...



Budova Obecného 
úradu bola postavená 
v 80-tych rokoch mi-
nulého storočia. Od jej 
odovzdania do užíva-
nia neprešla význam-
nou rekonštrukciou.

Objekt nie je zateplený a väčši-
na okien na budove je pôvod-
ných na konci svojej život-
nosti. Z dôvodu nevhodných 
pracovných podmienok admi-
nistratívnych pracovníčok a 
vysokých nákladov na vykuro-
vanie sa obec rozhodla zatepliť 
strop kancelárie Obecného 
úradu, zrekonštruovať elektro-
inštaláciu 2. nadzemného pod-
lažia, obnoviť funkčnosť hro-
mozvodu a zväčšiť kanceláriu 
pre väčší komfort obyvateľov 
i pracovníčok. Vykurovanie 

administratívnych priestorov 
je možné po novom ovládať aj 
smartfónmi na diaľku.  V bu-
dove bol rozšírený WiFi signál 
internetu s možnosťou jeho 
verejného využívania obyva-
teľmi v budove a v strede obce. 
Budova a jej okolie bola zabez-
pečená kamerovým systémom 
so záznamom. Pod dohľadom 
kamier je sála, schody ku 
kanceláriám, hlavný vchod do 
objektu a ulica pri Obecnom 
úrade. V priestore kancelárie 
bol postavený kuchynský kút. 
Časť prác vykonali zamest-
nanci svojpomocne (renová-
cia dverí, uloženie kobercov). 
Uvedená rekonštrukcia stála 
obec €10.530,-. Investícia bola 
znížená dotáciu na sčítanie 
obyvateľov (WiFi, €1.500,-) a 
dotáciou na Miestnu občian-
sku poriadkovú službu (kame-
rový systém, €1.060,-). n

Obecný úrad z vnútra trocha krajší
Chlad na obecnom úrade počas vykurovacej sezóny donútil obec k malej rekonštrukcii.

Krátke správy 
n Vianočná krabico-
vá zbierka „Domácnosť 
domácnosti“. Obec pred 
Vianocami 2020 povzbu-
dila obyvateľov k indivi-
duálnemu obdarovaniu 
tých, ktorých považujeme 
za chudobných, osame-
lých, starých, či chorých. 
Domácnosti mali mož-
nosť krabicu od topánok 
naplniť užitočnými pred-
metmi osobnej potreby a 
priniesť ich osobne pred 
Vianocami do domácnosti, 
ktorú sa rozhodli obdaro-
vať. Schopnosť myslieť na 
druhých a ochota pomôcť 
posilňuje súdržnosť ko-
munity a robí život v obci 
krajším.
n Splnomocnenkyňa 
vlády SR pre rómske ko-
munity 8. decembra 2020  
navštívila obec. Andrea 
Bučková so samosprávou 
a obyvateľmi obce hovori-
la o situácii Rómov v ich 
komunite a návrhoch na 
zlepšenie ich sociálno-
ekonomickej situácie. Po 
formálnom jednaní na 
Obecnom úrade hovorila 
aj s obyvateľmi v rómskej 
osade. Splnomocnenkyňa 
uistila vedenie obce o zá-
ujme zabezpečiť pokračuj-
úce financovanie občian-
skych hliadok.
n Novým poslancom 
obecného zastupiteľstva 
sa stal Ernest Gábor. 
Poslanec Radoslav Zuskár 
začiatkom roka zmenil 
trvalý pobyt a jeho posla-
necký mandát zanikol. 
Rómska komunita má pr-
vého zástupcu v Obecnom 
zastupiteľstve s hlasova-
cím právom.
n Od začiatku roka 2021 do 
ukončenia 2. vlny pandé-
mie Covid-19 obec 12-krát 
testovala skríningovým 
AG testovaním. Testo-
vanie objavilo 32 pozitív-
nych osôb. Obec ponúkala 
zasielanie výsledkov testu 
formou SMS bez potreby 
čakania. V obci Košický 
kraj realizoval 3 očkovania 
záujemcov.
n Obec Boliarov bola 
úspešná v žiadosti o dotá-
ciu na výstavbu úpravov-
ne vody odstraňujúcu Ar-
zén. Náklady na výstavbu 
činia 98 tisíc euro. Dotácia 
uhradí náklady vo výške 
62 tisíc. Úpravovňa musí 
byť uvedená do prevádzky 
do konca roka 2022.
n Cepa Propán-butáno-
vých nádob 10 kg, ktoré si 
obyvatelia môžu vymeniť 
pri Obecnom úrade, sa 
zvýšila na €14,50- (€15,- 
výmena mimo pracovnú 
dobu).
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Poplatok za vývoz 
komunálneho odpadu 
bol pre rok 2021 prvý-
krát stanovený podľa 
množstva domáceho 
nevytriedeného od-
padu odovzdaného 
v predchádzajúcom 
polroku.

Domácnosti majú možnosť 
šetriť na poplatku lepším 
triedením, zvyšovaním 
odovzdaného vytriedeného 
odpadu a znižovaním odo-

vzdaného nevytriedeného 
odpadu. Všeobecne záväzné 
nariadene obce určilo tri 
sadzby poplatku (10, 15 a 20 
Euro), v závislosti na miere 
triedenia odpadu. 
 Minuloročná evidencia 
vývozu odpadu ukazuje, že 
pätina domácností dokázala 
zreteľne zmenšiť množstvo 
nevytriedeného odpadu a 
presunúť ho do triedených 
zložiek, čím dosiahli na naj-
nižšiu sadzbu poplatku. Na 
druhej strane je taktiež päti-
na domácností, ktoré odo-
vzdávali nadmerné množ-
stvo nevytriedeného odpadu, 

nevyužívali alebo v malej 
miere využívali bezplatný vý-
voz triedeného odpadu, kvôli 
čomu dosiahli na najvyššiu 
sadzbu poplatku. Väčšinu 
domácností (62%) tvorili tie, 
ktoré neznížili alebo mierne 
znížili množstvo nevytrie-
deného odpadu a zároveň 
využívali vývoz triedeného 
odpadu len v malej miere. 
Tieto domácnosti dosiahli na 
strednú sadzbu poplatku.
 Od augusta 2021 vývozca 
odpadu firma Kosit zabezpe-
čuje vlastnú evidenciu hmot-
nosti nevytriedeného odpadu 
prostredníctvom techno-

lógie registrovaných čipov 
na nádobách komunálneho 
odpadu. Na konci mesiaca 
bude vývozca obci zasielať 
informácie o hmotnosti od-
padu domácností. (K termínu 
vydania obecných novín obec 
nepoznala podobu sumari-
zovaných informácií.) Obec 
bude informácie zverejňovať 
spolu s doterajšou eviden-
ciou vývozu na web sídle 
www.backovik.sk. V každom 
prípade súčasným spôsobom 
nakladania s odpadom roz-
hodujeme o našom budúco-
ročnom poplatku. n

Vývozca odpadu 
už váži nevytriedený odpad
Od augusta 2021 Kosit zhromažďuje evidenciu hmotnosti komunálneho odpadu.

Mať dobrých susedov 
a sám byť pre okolité 
domácnosti dobrým 
susedom je hodnotou, 
ktorá zvyšuje kvalitu 
života v obci.

Niekedy ale v správaní a jed-
naní chýba rešpekt k základ-
ným potrebám a právam dru-

hých. V takej chvíli je potrebné 
druhú osobu upozorniť na 
nevhodné správanie a zdvorilo 
ju požiadať o nápravu.
 S opakujúcou pravidelno-
sťou sa obyvatelia rómskej 
osady sťažujú na rušenie noč-
ného kľudu po 22:00 hodine. 
Dôvodom ich nespokojnosti je 
hlasný rozhovor, spev, prehrá-
vanie reprodukovanej hudby 
spojené s konzumáciou alko-

holu.
 V prípade, že ste napome-
nuli obyvateľa obce na ruše-
nie nočného kľudu, no on na 
vašu žiadosť o tiché správanie 
nereaguje, máte možnosť toto 
jednanie ohlásiť telefonicky 
Obvodnému oddeleniu Polí-
cie Bidovce (tel. 055-6965 539) 
a následne incident ohlásiť 
osobne na obvodnom oddele-
ní. Protispoločenské jednanie 

je možné taktiež ohlásiť na 
Obecnom úrade obce. Vaša 
písomná sťažnosť bude odo-
vzdaná Komisii na ochranu 
verejného poriadku, ktorá zod-
povedá za riešenie konfliktov 
v občianskom spolunažívaní. 
Komisia po predvolaní do-
tknutých osôb môže rozhodn-
úť o udelení pokuty vo výške € 
16 – 332,-. n

Komisia na ochranu verejného 
poriadku zasadala na podnet občana
Po sťažnostiach obyvateľov na rušenie nočného kľudu pripravil Obecný úrad formulár 

na ohlasovanie incidentov v záležitostiach občianskeho spolunažívania.



Obec bola úspešná 
v žiadosti o dotáciu 
z Enviromentálneho 
fondu a získala dotá-
ciu vo výške € 5.000,-.

Finančné zdroje môže obec 
použiť na zakúpenie mulčo-
vacej kosačky, komposterov 
a stavebného materiálu na 
úpravu stanovíšť kontajnerov 
pri obecnom úrade a cintorí-

ne. Obec má snahu udržiavať 
trávnaté plochy v širšej časti 
zastavaného územia (príjazdo-
vé cesty do obce, cesta do róm-
skej osady, cesta k čističke). 
Zároveň chce obec rozširovať 

medzi obyvateľmi povedomie 
o kompostovaní a vhodnom 
zaobchádzaní s biologickým 
odpadom. Prinášame Vám 
preto odporúčania, ako správ-
ne kompostovať. n

Envirofond prispeje obci 
k lepšej údržbe trávnatých porastov 
Obec disponuje veľkými trávnatými plochami. Verejné priestranstvá obce produkujú množstvo 
biologického odpadu. Program obnovy dediny ho pomôže ekologickejšie spracovať.

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, Ernest Gábor, Mi-
roslav Mičko, Mgr. Marta 
Ovadová.
Mandátová komisia: 
(členovia obecného zastupi-
teľstva)
Komisia na ochranu verej-
ného záujmu: 
(členovia obecného zastupi-
teľstva)
Komisia na ochranu verej-
ného poriadku a životného 
prostredia: 
Martin Bajus (predseda), 
Martin Boboňko, 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, 
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 súvis-
losti s činnosťou vo verej-
nom záujme. n
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Čo všetko možno kompostovať
Kompostovanie nám ponúka možnosť premeniť biologický odpad na kvalitné hnojivo. Odvážať 
bioodpad s komunálnym odpadom zvyšuje náklady na likvidáciu odpadu.

V zásade je možné 
kompostovať všet-
ko, čo v domácnosti 
vzniká ako organický 
odpad.

Ide hlavne o rastlinné odpa-
dy všetkého druhu (celé ras-
tliny, lístie, posekaná zväd-
nutá tráva, zbytky po reze 
kríkov a stromov), organické 
odpady z domácnosti (kve-
ty, zbytky ovocia, zeleniny a 
zemiakov, kávová sedlina a 
vylúhované vrecúška čajov, 
vaječné škrupiny, popol z 
dreva, hygienický papier) a 
iné organické odpady (pod-
stielka a hnoj z chovu drob-
ných zvierat, slama, hobliny, 
piliny).
 Nekompostujeme naopak 
nič, čo vadí procesu tle-
nia: cudzorodé látky (umelé 
hmoty, textílie), materiály 
obsahujúce škodlivé látky, 
napríklad popol z brikiet 
a uhlia, farebné časopisy, 
smetie z cesty, obsah vreciek 
z vysávača.
 S výhradami je možné 
kompostovať choré rastliny, 
či burinu so semenom. Kore-
ňové buriny (napríklad pýr) 
by sme mali kompostovať 
len vtedy, ak dôjde k horúcej 

fáze (nad 50 °C), pretože ináč 
by sa semena buriny alebo 
pôvodcovia chorôb dostali 
späť do záhrady.
 Zbytky mäsa a jedla je 
možné kompostovať vtedy, 
ak ich chránime pred potka-
nmi a ohradíme napríklad 
v komposterech, v ktorých 
dôjde k horúcej fáze 50 °C.
 Hrubé odpady, napríklad 
zbytky po reze krov by sme 
mali vopred rozdrviť na čias-
točky veľkosti 5 cm (drvičom, 
sekerou alebo nožnicami), 
aby mikroorganizmy mali 
dobrý prístup k materiálu a 
mohli ho rozkladať.
 Pri veľkom množstve 
posekanej trávy musíme 
primiešať látky s členitou 
štruktúrou, ako sú hobliny, 
rozdrvené drevo nebo sla-
mu, aby tam mohol vnikať 
vzduch. Zelená hmota sa 
prednostne mieša so slam-
natou, čerstvá so starou, 
vláknitá s mazľavou. 
 Šupky z južného ovo-
cia sú ľahko náchylné k 
plesniveniu a preto by sa 
nemali používať vo väčšom 
množstve. Vaječné škrupiny 
pôsobia vysokým obsahom 
vápnika proti prekysleniu 
kompostu. Ťažko sa ale roz-
kladajú, pre ich je potrebné 

podrviť. Kávová sedlina a 
vylúhovaný čaj sú obľúbe-
nou potravou dážďoviek. 
Obsahujú dôležité živiny 
(draslík, horčík). Ideálnou 
potravou pre dážďovky sú 
taktiež zbytky z cibule a pa-
žítka. Papier, lepenka a čistý 
starý papier patrí do sepa-
rovaného zberu. Znečistený 
papier, napríklad papierové 
utierky alebo baliaci papier, 
je pre kompost veľmi vhod-
ný, lebo vyrovnáva obsah 
vlhkosti napríklad kuchyn-
ských odpadov a zlepšuje 
štruktúru kompostu. Zbytky 
vlasov a fúzov obsahujú 
mnoho dusíka a je možné 
ich dať priamo do kompostu. 
Popol z dreva je výborným 
materiálom. Dodá kompostu 
značné množstvo živín. Do 
kompostu môžeme dať 3 až 
5 kg dreveného popola na 1 
m³ kompostu. Ihličie a mach 
sa rozkladajú pomaly, preto 
by sme ich mali premiešať s 
inými materiálmi. 
 Medzi problematické a 
nevhodné materiály patrí 
drevo ošetrené lakom, či 
inými chemickými príprav-
kami.
 Štartéry kompostovania 
nie sú pre úspech komposto-
vania vlastne potrebné, na-

koľko mikroorganizmy sami 
osídlia kompost. Prídavok 
zbytku starého kompostu po 
preosiati môže pomôcť, aby 
sa kompostovanie dostalo 
rýchlejšie do chodu. 
 Popadané lístie je víta-
ným obsahom kompostera, 
nakoľko obsahuje cenné 
živiny a organické látky, a 
preto by nemalo v komposte 
chýbať.
 Posekaná tráva je pri 
kompostovaní problémom. 
Na kompost nedávame 
samotnú posekanú trávu vo 
vyššej vrstve než 2 cm. Silnej-
šia vrstva sa veľmi rýchlo 
zľahne a zlepí a potom sa 
do nej nedostane vzduch. Je 
vhodné ju nechať zvädnúť na 
ploche trávnika. Ideálne pre 
tlenie je miešanie, respektíve 
vrstvenie trávy so zbytkami 
po reze živých plotov či sla-
my. Piliny by sme mali pou-
žívať len v tenkých vrstvách 
a premiešať s materiálom 
bohatým na dusík. 

A nezabudnite dbať na do-
statočné zavlažovanie. Su-
chý kompost neprehnije.
(Zdroj: izahradkar.cz. Skráte-
né.) n

Rekonštrukcia chodníka v okolí Obecného úradu
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Prehľad záujmu o 
vybudovanie in-
fraštruktúry ukázal, 
že najväčší potenciál 
výstavby má lokalita 
pred vstupom do obce 
z Čakanoviec.

Územie v súčasnosti vytvorí 28 
pozemkov s možnosťou vý-
stavby rodinných domov. Sku-
pina 6 vlastníkov spolupraco-
vala, zmenila tvar pozemkov 
za kanálom a darovala obci 
pozemok šírky cesty. Zastu-
piteľstvo následne súhlasilo 
so zmenou územného plá-
nu umožňujúcou výstavbu v 
uvedenej lokalite. Podmienky 
výstavby zbrzdila nutnosť 

opraviť katastrálne záznamy o 
polohe melioračného kanála. 
Vlastníci záhrad v spolupráci 
s obcou zabezpečili opravu 
katastrálnych záznamov. 
Vynaložené náklady vo výške 
€900,- hradili vlastníci záhrad. 
Na jeseň 2020 obec požiadala 
Okresný úrad o súhlas s výru-
bom stromovej aleje a náhrad-
nú výsadbu. Výsadba nových 
20 stromov bola realizovaná 
za pomoci vlastníkov záhrad. 
Časť stromov obec vysadila 
ako obnovu aleje okolo cesty 
na Čakanovce. 
 Obec dala v decembri 2020 
vypracovať projektovú doku-
mentáciu na výstavbu cesty a 
po obdržaní vyjadrení dotknu-
tých úradov požiadala v júni 
2021 Stavebný úrad Bidovce o 

územné konanie. V súčasnosti 
obec zabezpečuje v súčinnosti 
s vlastníkmi pozemkov prípra-
vu výstavby distribučnej trasy 
VSD. Doterajšie náklady obce 
na vytvorenie podmienok vý-
stavby činia výdaje vo výške € 
18.505,- (oprava katastrálnych 
záznamov, zmena územného 
plánu, projekt cesty, zemné 
práce, projekt distribučnej 
trasy VSD). 
 Začiatkom septembra 2021 
obec zvolala spoločné jednanie 
vlastníkov a informovala ich 
o doterajších nákladoch obce 
a budúcich nákladoch vlast-
níkov umožňujúcich sprístup-
nenie 28 pozemkov obecnou 
parcelou. K sprístupneniu 
pozemkov je potrebná inves-
tícia v odhadovanej výške € 

14.000,-. V nastávajúcich týžd-
ňoch vlastníci obdržia návrh 
zmluvy umožňujúci sprístup-
nenie pozemkov spevneným 
povrchom. (Investícia nezahŕ-
ňa premostenie melioračného 
kanála). Investícia v uvede-
nej výške sa predelí počtom 
záujemcov o sprístupnenie 
príjazdu. Po podpise zmluvy a 
úhrade podielovej časti inves-
tície obec zabezpečí zemné 
práce a spevnenie obecného 
pozemku tak, aby umožňoval 
prístup na parcelu investujú-
cemu vlastníkovi. Majiteľom 
pozemkov, ktorí nebudú mať 
záujem o sprístupnenie svojej 
parcely z pozemku obce, obec 
zamedzí vstup na pozemok zo 
strany obecnej parcely mecha-
nickou bariérou. n

Obec pripravuje lokalitu 

pre individuálnu výstavbu domov
Na jar 2019 obec zisťovala záujem vlastníkov pozemkov o výstavbu infraštruktúry potrebnej k 
rastu obce. Po 2 rokoch sme sa posunuli k územnému konaniu na výstavbu cesty. Bolo k tomu 
potrebné prekonanie niekoľkých míľnikov a spoluprácu obyvateľov.

Krátke správy 
n Nedoplatky domácnos-
tí narástli na €25.891,-. 
Veľkú časť nedoplatkov 
tvorí dlhodobé neuhrádza-
nie zabezpečovaných slu-
žieb (vývoz odpadu, voda, 
kanalizácia). Obec Bačko-
vík ponúka domácnosti-
am možnosť splátkového 
kalendára znižujúceho 
dlh. Zadlžené domácnosti 
však nevedia hospodáriť 
s finančnými prostried-
kami. Zastupiteľstvo na 
pripravovanom októbro-
vom zasadnutí rozhodne 
o spôsobe lepšieho výberu 
zákonných a zmluvných 
poplatkov. Schopnosť obce 
vyberať poplatky za zabez-
pečované služby jej umož-
ňuje materiálny rozvoj. 
Stav nedoplatkov si môžu 
obyvatelia priebežne kon-
trolovať v evidencii nedo-
platkov na web sídle obce 
www.backovik.sk v časti 
SAMOSPRÁVA > NEDOPLAT-
KY).
n Obec dokončila re-
konštrukciu chodníka v 
strede obce. Náklady na 
rekonštrukciu v roku 2021 
činili €2.343,-. Stavbu rea-
lizovali zamestnanci obce 
a aktivační pracovníci.
n Obec zabezpečila v obdo-
bí zavretých škôl zánov-
né počítače pre žiakov 
obce. Sfunkčnila vyradené 
obecné počítače a skrze 
sociálne siete oslovila 
podnikateľov a charitatív-
ne organizácie s žiadosťou 
o darovanie zánovných 
počítačov Mohla tak zapo-
žičať k dlhodobému užíva-
niu 13 počítačov.
n Obec za pomoci obyva-
teľov vysadila 9 stromov 
okolo cesty na Čakanov-
ce. Finančná zbierka vo 
výške €445,- umožnila 
zakúpenie a výsadbu 
kontajnerovaných orechov 
kráľovských. Výsadbu 
finančným darom umož-
nili Martin Bajus, Martin 
Boboňko, Adriana Huro-
vá, Martin Konkoľovský, 
František Korečko.
n Jarná brigáda na konci 
marca zhromaždila 60 m2 
odpadu. Odpad vyzbierali 
obyvatelia rómskej osady 
z okolia svojich obydlí a 
obyvatelia obce z okolia 
rieky Olšava. Dobrovoľ-
níci odstránili aj orezané 
konáre z okolia cesty 3. 
triedy. 
n Majetkoprávne vy-
sporiadanie pozemkov v 
rómskej osade. S odpreda-
jom podielového vlastníc-
tva užívateľom pozemkov 
súhlasí 16 vlastníkov s cel-
kovým podielom 36,28%. K 
vysporiadaniu je potrebný 
súhlas vlastníkov s podie-
lom aspoň 50%.
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Otázky a odpovede k hospodáreniu s odpadom
Obec na základe evidencie vývozu nevytriedeného komunálneho odpadu a triedených zložiek 
odpadu stanovila na konci roka 2020 premenlivú výšku poplatku na rok 2021.

Sadzba poplatku pre 
konkrétneho poplat-
níka sa stanovuje 
pomerom odovzda-
nia nevytriedených a 
vytriedených zložiek 
komunálneho odpa-
du. V súvislosti s no-
vým spôsobom sta-
novovania poplatku 
zverejňujeme odpove-
de na najdôležitejšie 
otázku:.

n Ako môže naša domácno-
sť dostať zníženú sadzbu za 
vývoz odpadu?
- Na zníženú sadzbu má nárok 
domácnosť, ktorá splnila v 

predchádzajúcom roku dve 
podmienky: 1) Efektívne trie-
dila domáci odpad, čím zmen-
šila počet termínov, v ktorých 
vyložila nevytriedenú zmesovú 
nádobu. 2) Využila vývoz trie-
dených zložiek odpadu v pre-
važej väčšine termínov vývozu.
n V evidencii vývozu odpa-
du majú niektoré početné 
domácnosti podozrivo malé 
množstvo nevytriedeného 
odpadu. Ako si to vysvetliť?
- Ak jednajú čestne, je na to 
niekoľko možných vysvetlení: 
1) Vo vysokej miere využívajú 
vývoz triedeného odpadu (čo 
možno vidieť v evidencii). 2) 
Biologický odpad kompostujú 
a nedávajú ho do zmesovej 
nádoby. 3) Už pri nákupe 
premýšľajú, čo potrebujú a 
neprinášajú domou predmety, 

z ktorých nemajú skutočný 
úžitok.
n Ušetrím, ak komunálny 
odpad vyhodím do rigolu pri 
ceste alebo ho vysypem do 
rokliny či na čiernu skládku?
- Nie. Domácnosť, pri ktorej 
obec neeviduje vývoz odpadu, 
má zákonnú povinnosť platiť 
za vývoz odpadu, nemá však 
nárok na zvýhodnené sadz-
by poplatku. Navyše je obec 
povinná priebežne zmenšo-
vať čierne skládky odpadu a 
náklady na likvidáciu týchto 
skládok prenášať do sadzby 
poplatkov za vývoz odpadu 
obyvateľov.
n Prečo v evidencii vývozu na 
web stránke www.backovik.
sk obec neeviduje, že som vy-
ložil odpad, keď som ho v deň 
vývozu vyložil? 

- Obec realizuje evidenciu 
vyloženého odpadu o 7:00 hod, 
v čase, kedy firma vyvážajúca 
odpad vyžaduje od domácností 
umiestnenie odpadových ná-
dob a vriec na ulicu.

n Triedený odpad zvyknem 
pri ceste autom vyložiť do 
veľkokapacitného kontajnera 
v okresnom meste. Ušetrím?
- Ak obec neeviduje vaše vy-
užívanie vývozu triedeného 
odpadu v mieste bydliska, tak 
nie. Veľkokapacitné kontajneri 
na triedený odpad v okres-
nom meste slúžia obyvateľom 
mesta. Využívať ich je eticky 
nesprávne. Navyše, odvážať 
triedený odpad z obce skresľuje 
informáciu o pomere vytriede-
nia odpadu v obci a ohrozuje 
poplatkovú politiku obce.


