
Zápisnica a uznesenia
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 14. 5. 2020

Prítomní: Mgr. František Korečko, starosta obce
Martin Boboňko, zástupca starostu
Mgr. Marta Ovadová, poslankyňa
Miroslav Mičko, poslanec
Martin Bajus, poslanec

Ďalší prítomní: Terézia Kinlovičová, hlavná kontrolórka obce
Ing. Lenka Bimbóová, pracovníčka OcU

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania obecného

zastupiteľstva.
5. Správy hlavnej kontrolórky obce.
6. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2020.
7. Záverečný účet obce Bačkovík za rok 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému

účtu.
8. Žiadosť obce Bidovce o dotáciu na vybavenie kuchyne.
9. VZN 2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
10. Informácie o postupe prestavby školského bytu na školu.
11. Informácie o postupe dodatku územného plánu.
12. Informácie o oprave katastrálnych záznamov hydromel. kanala.
13. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1363/3/2014/ÚVR - Východoslovenská vodárenská

spoločnosť.
14. Zmluva o zriadení vecného bremena - Východoslovenská distribučná.
15. Rôzne.
16. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 14. 5. 2020.
17. Záver

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku otvoril a viedol Mgr. František Korečko, starosta
obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a skonštatoval, že
počet prítomných poslancov je 4, t. j. Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľ: Ing. Lenka Bimbóová
Overovatelia zápisnice: Martin Bajus, Martin Boboňko



Uznesenie č. 19/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice: Martina Boboňka, Martina Bajusa
2. zapisovateľa: Ing. Lenku Bimbóovu

Hlasovanie: za: 4 Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:
Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania 11. zasadnutia OZ:

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania obecného

zastupiteľstva.
5. Správy hlavnej kontrolórky obce.
6. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2020.
7. Záverečný účet obce Bačkovík za rok 2019 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k záverečnému

účtu.
8. Žiadosť obce Bidovce o dotáciu na vybavenie kuchyne.
9. VZN 2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2021.
10. Informácie o postupe prestavby školského bytu na školu.
11. Informácie o postupe dodatku územného plánu.
12. Informácie o oprave katastrálnych záznamov hydromel. kanala.
13. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1363/3/2014/ÚVR - Východoslovenská vodárenská

spoločnosť.
14. Zmluva o zriadení vecného bremena - Východoslovenská distribučná
15. Rôzne.
16. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 14. 5. 2020.
17. Záver.

Uznesenie č. 20/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien



Hlasovanie: za: 4 Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania
obecného zastupiteľstva:
Starosta informoval OZ o svojej pracovnej činnosti na základe pracovného výkazu zverejneného na
web sídle obce Bačkovík.

- príprava rozšírenia ZŠ
- oprava záznamov hydromelioračného kanála
- príprava územnoplánovacej dokumentácie
- jarná údržba obce, objednanie veľkokapacitného kontajnera, zber odpadu okolo čističky
- úprava obecného rozhlasu
- osvetlenie kostola
- búracie práce kúpaliska
- orez stromov pri ceste
- zalohovania počítačov
- objednanie výmeny vchodových dverí
- nákup materiálu na natretie strechy školy
- znižovanie nedoplatkov obyvateľov
- distribúcia rúšok najstarším obyvateľom
- výroba zábradlia pri kultúrnom dome
- vydanie obecných novín
- úprava web sídla
- administrácia úradu
- získali sme dotáciu na zmenu územného plánu (podmienka realizácie do 11/2021)

Uznesenie č. 21/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. informácie starostu o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania obecného

zastupiteľstva zverejnené na web sídle obce.

K bodu 5: Správy hlavnej kontrolórky obce
Hlavná kontrolórka obce predložila OZ správu č. 2 - kontrola plnenia povinnosti v zmysle § 34 zák. č.
305/2013 Z. z. - centrálna elektronická úradná tabuľa,  a správu č. 3 - kontrola faktúr 1- 103/2020.

Uznesenie č. 22/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. Správu č. 2  hlavnej kontrolórky obce
2. Správu č. 3 hlavnej kontrolórky obce



K bodu 6: Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2020
Ekonómka obce predložila OZ návrh úpravy rozpočtu obce č. 1 na rok 2020:
Zároveň predložila obci:
- návrh o použitie rezervného fondu na rekonštrukciu - nákup vchodových dverí do budovy OcU v
sume 2594 €.
- návrh na použitie rezervného fondu na kapitálový transfer, ktorý bude poskytnutý obci Bidovce na
vybavenie školskej kuchyne v sume 2806 €

Bežný rozpočet

Príjmy 427 809

Výdavky 410 058

Rozdiel 17 751

Kapitálový rozpočet

Príjmy 0

Výdavky 7 086

Rozdiel -7 086

Finančné operácie

Príjmy 16 332

Výdavky 0

Rozdiel 16 332

Rozpočet obce

Príjmy 444 141

Výdavky 417 144

Rozdiel 26 997

Uznesenie č. 23/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2020
2. použitie RF na výmenu dverí vo výške 2594 €.
3. použitie RF na kapitálový transfer, ktorý bude poskytnutý obci Bidovce na vybavenie školskej

kuchyne vo výške 2806 €.

Hlasovanie: za: 4 Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0



K bodu 7: Záverečný účet obce Bačkovík za rok 2019
Ekonómka obce predniesla OZ Záverečný účet za rok 2019 a kontrolórka obce predložila OZ
písomné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu v ktorom konštatuje:

“Na základe zhodnotenia hospodárenia Obce Bačkovík za rok 2019, ktoré bolo vykonané
predloženým návrhom Záverečného účtu obce Bačkovík za rok 2019, Poznámkami k
účtovnej závierke obce Bačkovík za rok 2019, vykonanej kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra obce  Bačkovík za rok 2019 a odporúčaní poslancov OZ
Odporúčam
obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie Obce Bačkovík za rok 2019 – bez
výhrad a Záverečný účet obce za r. 2019 schváliť s vysporiadaním podľa predloženého
návrhu.
Celoročné hospodárenie obce Bačkovík

schvaľujem bez výhrad
na základe vykonávanej kontrolnej činnosti v roku 2019.”

Uznesenie č. 24/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) schvaľuje:
1. Záverečný účet a celoročné hospodárenie obce bez výhrad
2. schodok rozpočtového hospodárenia vo výške - 1 353,35 €
3. prevod RF obce:

- schodok rozpočtového hospodárenie - 1 353,35 €
- zostatok príjmových finančných operácii: 15 023,93 €
- usporiadanie z nedočerpaných dotácií: 9 242,19 €
- celkom prevod do RF: 4 428,39 €

B) berie na vedomie:
1. správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu obce za rok 2019
2. nevyhodnocovanie “Programu obce za rok 2019 z dôvodu, že rozpočet bol schválený

bez programovej štruktúry.

Hlasovanie: za: 4 Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 8: Žiadosť obce Bidovce o dotáciu na vybavenie kuchyne.



Starosta obce predložil OZ žiadosť obce Bidovce poskytnutie kapitálové transferu na zakúpenie
nových zariadení do školskej kuchyne. Výška žiadanej dotácie pre obec Bačkovík je vo výške 2 806
€. Výška dotácie je stanovená podľa počtu žiakov. Základnú školu v Bidovciach navštevuje 45 detí z
Bačkovík a ZŠ Bidovce poskytuje stravu 16 deťom z MŠ Bačkovík.  Starosta obce navrhuje určiť
zmluvne podmienku, že Obec Bidovce - Základná škola bude poskytovať stravu pre MŠ Bačkovík
minimálne 10 rokov.

Uznesenie č. 25/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) schvaľuje:
1. poskytnutie dotácie obci Bidovce za podmienky, že Základná škola s materskou

školou Bidovce bude poskytovať stravu pre MŠ Bačkovík minimálne 10 rokov.

Hlasovanie: za: 4 Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 9: VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok
2021.
Starosta predložil zastupiteľstvu návrh VZN na rok 2021, ktorý ponúka obyvateľom 3 sadzby
poplatku v závyslosti na miere triedenia a počte vývozov nádob komunálneho odpadu v
predchádzajúcom kalendárnom roku. Obec realizuje od novembra 2019 evidenciu vývozu odpadu
domácností.

Audit hospodárenia s odpadom realizovaný v novembri 2019 (týkal sa roka 2018) ukázal, že ročné
náklady na vývoz odpadu na obyvateľa činia €15,-, pričom dlhodobá sadza poplatku za vývoz odpadu
je vo výške €10,-. Obec tak jedná v rozpore so zákonom o financovaní miest a obcí, nakoľko
nezabezpečuje vyrovnané hospodárenie.

Predkladaný návrh umožní za splnených podmienok ne navýšiť obyvateľovi poplatok, prípadne ho
navýšiť iba čiastočne. Návrh zároveň dáva domácnostiam slobodu vyvážať komunálny odpad v
nezmenenom mnozstve (najvyššia sadzba poplatku).

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu obce v roku 2018 bola 9 %. Úroveň vytriedenia
komunálneho odpadu obce v roku 2019 bola 13 %. V obci je potenciál vyššej miery vytriedenia
komunálneho odpadu.

V prípade prijatia navrhovaného VZN zabezpečí obec pred 1. 7. 2020 dostatočnú informovanosť, aby
mohli obyvatelia v prípade záujmu upraviť spôsob nakladania s odpadom v domácnosti.



Finančný model (⅓ - 4,33 zvozu):

Sadza A (€20): 13 vývozor/polrok
Sadzba B (€15): 9-13 vývozov/polrok, všetky termíny plast a sklo
Sadzba C (€10): 8 a menej vývozov/polrok, všetky termíny plast a sklo

Uznesenie č. 26/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. VZN č. 1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie: za: 4 Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 10: Informácie o postupe prestavby školského bytu na školu
Starosta informoval o objednaní a obdržaní projektovej dokumentácie k prestavbe školského bytu na
triedy (zmena účelu užívania). Obec následne požiadala o vyjadrenie Úradu verejného zdravotníctva a
Hasičského a záchranného zboru k projektovej dokumentácii. Vyjadrenia sú podmienkou k
predloženiu žiadosti o stavebné povolenie. Obecný úrad predpokladá podanie žiadosti o stavebné
povolenie do 1. 6. 2020 s možnosťou rekonštrukčných prác v termíne 6. - 31. 7. 2020. V prípade
časovej náročnosti rekonštrukcie budú upravené iba priestory nevyhnutné ku kolaudácii objektu
(vyučovacie priestory).

Uznesenie č. 27/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. Informácie o postupe prestavby školského bytu na školu.

K bodu 11: Informácie o postupe dodatku územného plánu
Starosta informoval, že obci bola schválená dotácia Ministerstva dopravy SR na územnoplánovaciu
dokumentáciu pod podmienkou, že schvaľovací proces bude ukončený do novembra 2020.

Starosta informoval, že dňom 11. 5. 2020 skončila lehota zaslania pripomienok verejnosti a
dotknutých inštitúcií. Spracovatelia dokumentácie (p. Hoppanová, p. Sekeráková, Arch. štúdio
Atrium) predpokladajú úpravu územnoplánovacej dokumentácie podľa charakteru a rozsahu
pripomienok do 15. 6. 2020.) Následne obec požiada o vyjadrenie k finálnej podobe dokumentu
inštitúcie s povinnosťou vyjadrenia. Predpokladaný termín schválenia dokumentácie zastupiteľstvom
obce je september 2020.

Uznesenie č. 28/2020:



Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. Informácie o postupe dodatku územného plánu.

K bodu 12: Informácie o oprave katastrálnych záznamov hydromel. kanála.
Starosta bol zamestnancom Okresného úradu Košice okolie (Odbor starostlivosti o životné prostredie,
štátna vodná správa) informovaný, že po ukončení mimoriadnej situácie zvolá správne konanie v obci
Bačkovík k riešeniu daného problému.

Uznesenie č. 29/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.

A) Berie na vedomie:
1. Informácie o oprave katastrálnych záznamov hydromel. kanála.

K bodu 13: Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1363/3/2014/ÚVR - Východoslovenská
vodárenská spoločnosť.
Starosta obce predložil OZ dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1363/3/2014/ÚVR, ktorá je uzatvorená
medzi obcou Boliarov, obcou Bačkovík a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou.
Predmetom je prenájom vodného zdroja. Predmetom dodatku je nasledovné:
Zmluvné strany sa dohodli, že sa v plnom rozsahu ruší č. VI ods. 1 a  nahrádza sa týmto znením:
Čl. VI ods. 1 - Táto nájomná zmluva sa uzatvára od 1.1.2020 na dobu neurčitú.

Uznesenie č. 30/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 1363/3/2014/ÚVR

Hlasovanie: za: 4 Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 14: Zmluva o zriadení vecného bremena - Východoslovenská distribučná
Starosta obce predložil OZ návrh Zmluvy o zriadení vecného bremena, ktorá má byť uzatvorená
medzi obcou Bačkovík a Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou k pozemkom zapísaným na
LV č. 1 vo vlastníctve obec Bačkovík, parc. C KN č. 2247/2 Zastavaná plocha a nádvorie, 1036 m2 a
parc. C KN č. 865/2, Trvalý trávny porast, 45 m2 v k.ú. Bačkovík.

Uznesenie č. 31/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.



A) Schvaľuje
1. Zmluvu o zriadení vecného bremena s Východoslovenskou distribučnou spoločnosťou k

pozemkom zapísaným na LV č. 1 vo vlastníctve obec Bačkovík, parc. C KN č. 2247/2
Zastavaná plocha a nádvorie, 1036 m2 a parc. C KN č. 865/2, Trvalý trávny porast, 45 m2 v
k.ú. Bačkovík.

Hlasovanie: za: 4 Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 15: Rôzne
K tomuto bodu programu neboli navrhnuté žiadne podnety.

K bodu 16: prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 14. 5. 2020
Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia k prejednaným bodom a súhlasí s ich
zaznamenaním v zápisnici.

Uznesenie č. 32/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Schvaľuje
1. prijaté uznesenia z 11. zasadnutia OZ zo dňa 14.5.2020.

Hlasovanie: za: 4 Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 17: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva
počas volebného obdobia 2018 - 2022.

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko
starosta

Overovatelia:
Martin Bajus….. ………………………………………..



Martin Boboňko ………………………………………...


