
Zápisnica a uznesenia
z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 16. 6. 2021

Prítomní: Mgr. František Korečko, starosta obce
Martin Boboňko, zástupca starostu, poslanec
Miroslav Mičko, poslanec
Ernest Gábor, poslanec

Ďalší prítomní: Terézia Kinlovičová, hlavná kontrolórka obce
Ing. Lenka Bimbóová, referentka OcÚ

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Zámer obnovy budovy školy.
5. VZN č. 4/2021 o poskytovaní dotácie.
6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2021 - 2025
7. Občianska hliadka MOPS - žiadosť o dotáciu
8. Rôzne.
9. 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 3, 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 Boboňko a Miroslav Mičko

Uznesenie č. 17/2021:
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: Martin Boboňko a Miroslav Mičko
2. zapisovateľa: Ing. Lenku Bimbóovu

Hlasovanie: za: 3 Miroslav Mičko
Martin Boboňko
Ernest Gábor



proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:

Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania 17. zasadnutia OZ:

Program:
1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Zámer obnovy budovy školy.
5. VZN č. 4/2021 o poskytovaní dotácie.
6. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2021 - 2025.
7. Občianska hliadka MOPS - žiadosť o dotáciu.
8. Rôzne.
9. Záver

Uznesenie č. 18/2021:
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: 3 Miroslav Mičko
Martin Boboňko
Ernest Gábor

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4: Zámer obnovy budovy školy.

Starosta obce informoval o obstaraní projektovej dokumentácie k prístavbe kotolne. Zároveň
informoval, že pred obcou stojí rozhodnutie, ako pokračovať v ďalšej obnove budovy. Obec bude mať
v budúcom období možnosť uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok (NFP) na obnovu resp.
rozšírenie súčasnej budovy školy (zateplenie, prístavba kotolne, prístavba triedy). Žiadať o NFP je
podmienená vyhotovenou projektovou dokumentáciou k obnove budovy a stavebným povolením.

Prizvaný stavebný projektant Ing. Kušnír, PhD. (fa. OON Design, s. r. o.) charakterizoval súčasné
energetické nároky na rekonštrukciu budovy a odporúčanú vykurovaciu technológiu.

Prizvaný manažér dotačných žiadostí Ing. Martin Valík (fa. EU Advice, s. r. o.) priblížil možnosti
obce pri žiadaní o NFP a nároky finančnej spoluúčasti obce.



Starosta predstavil cenové ponuky fa. OON Design na vyhotovenie projektovej dokumentácie obnovy
budovy variant a) obnova + tepelné čerpadlá (€6.000,-) variant b) prístavba + obnova + tepelné
čerpadlá (€9.360,-)

Uznesenie č. 19/2021:
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. zámer obnovy budovy školy,
2. vypracovanie projektovej dokumentácie na obnovu budovy v rozsahu zateplenia a

výstavby vykurovacej technológie (tepelné čerpadlá), vo finančnej výške € 6.000,- s
použitím finančných prostriedkov z RF obce vo výške 6 000 €.

3. vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok so spoluúčasťou obce vo
výške 5%.

Hlasovanie: za: 3 Miroslav Mičko
Martin Boboňko
Ernest Gábor

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 5: VZN č. 4/2021 o poskytovaní dotácie.

Starosta obce, na základe žiadosti o dotáciu, ktorá bola obci adresovaná v roku 2020, a konštatovania,
že obec nemá nariadenie stanovujúce poskytovanie dotácií, predkladá zastupiteľom následný návrh
Všeobecného záväzného nariadenia o dotácii.

Uznesenie č. 20/2021:
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. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bačkovík č. 4/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu

obce Bačkovík,
2. Úpravu rozpočtu obce na rok 2021 vyčleňujúc pre účely dotácie 200 €.

Hlasovanie: za: 2 Miroslav Mičko
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 1 Ernest Gábor

K bodu 6: Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2021 - 2025.

Starosta obce predložil Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie 2021 - 2025.



Uznesenie č. 21/2021:
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. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2021 - 2025.

Hlasovanie: za: 3 Miroslav Mičko
Martin Boboňko
Ernest Gábor

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7: Občianska hliadka MOPS - žiadosť o dotáciu

Starosta obce informoval o končiacom sa projekte občianskych hliadok v obci Bačkovík - MOPS
(7/2019 - 6/2021) a opätovnej možnosti obce uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok (NFP).
Starosta odporúča opätovne žiadať o NFP a zabezpečovať činnosť občianskych hliadok v obci

Uznesenie č. 22/2021:
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. predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre kód výzvy:

OPLZ-PO8-2021-1 na projekt “Zvýšenie zamestnanosti a ochrana obce - Miestne
poriadkové služby v obci Bačkovík”,

2. spolufinancovanie projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Hlasovanie: za: 3 Miroslav Mičko
Martin Boboňko
Ernest Gábor

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 19: Rôzne
K tomuto bodu programu neboli žiadne návrhy.

K bodu 20: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva
počas volebného obdobia 2018 - 2022.



Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko
starosta

Overovatelia:
Miroslav Mičko….. ………………………………………..

Martin Boboňko ………………………………………...


