
Zápisnica a uznesenia
z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 22.1.2019

Prítomní: Mgr. František Korečko, starosta obce
Poslanci:
Martin Boboňko
Miroslav Mičko
Radoslav Zuskár
Martin Bajus

Ďalší prítomní: Terézia Kinlovičová, hlavná kontrolórka obce
Ing. Lenka Bimbóová, pracovníčka OcU
Ľubica Gonová, pracovníčka OcU
František Mikloš, pracovník OcU
Ernest Gábor
František Joška

Návrh programu zasadnutia:

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

zastupiteľstva.
5. Správa o činnosti kontrolórky obce.č. 1/2019 - kontrola základných dokumentov obce.
6. Program odpadového hospodárstva - Program obce Bačkovík na roky 2016 - 2020.
7. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018.
8. Civilná ochrana obce - určenie členov krízového štábu a štábu CO.
9. Určenie dvoch členov školskej rady z kruhu poslancov pre ZŠ a MŠ.
10. Zmeny v spôsobe zberu triedeného odpadu (vrecový zber) k 1. 2. 2019 - informácie
11. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2019.
12. Nevyužité normatívne finančné prostriedky ZŠ na rok 2018 s nutnosťou ich vrátenia/vyčerpania

do 31. 3. 2019 - návrhy opráv.
13. Interný predpis - Smernica o tvorbe, udeľovaní a čerpaní náhradného voľna, čerpaní dovolenky

mimo hromadného čerpania a návšteve lekárskych vyšetrení.
14. Optimalizácia výdajov obecného úradu - zmeny služieb mobilných operátorov.
15. Zmena oficiálnej web stránky obce - účel - informácie.
16. Činnosť sociálnej komisie - informácie.
17. Informácia - predloženie majetkového priznania starostu obce pri nástupe do funkcie
18. Zmena cestovných výdajov starostu obce - žiadosť.
19. Zmeny v rokovacom poriadku obce.
20. Rôzne.
21. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 22.1.2019
22. Záver



K bodu 1: Otvorenie zasadnutia
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku otvoril a viedol Mgr. František Korečko, starota
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
Overovatelia zápisnice: Martin Bajus, Radoslav Zuskar
Zapisovateľka: Ing. Lenka Bimbóová

Uznesenie č. 1/2019:
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 Bajusa, Radoslava Zuskára
2. zapisovateľku: Ing. Lenku Bimbóovú

Hlasovanie: za: 4 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:
Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania 2. 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 ustanovujúceho rokovania obecného

zastupiteľstva.
5. Správa o činnosti kontrolórky obce.č. 1/2019 - kontrola základných dokumentov obce.
6. Program odpadového hospodárstva - Program obce Bačkovík na roky 2016 - 2020.
7. Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018.
8. Civilná ochrana obce - určenie členov krízového štábu a štábu CO.
9. Určenie dvoch členov školskej rady z kruhu poslancov pre ZŠ a MŠ.
10. Zmeny v spôsobe zberu triedeného odpadu (vrecový zber) k 1. 2. 2019 - informácie
11. Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2019.
12. Nevyužité normatívne finančné prostriedky ZŠ na rok 2018 s nutnosťou ich

vrátenia/vyčerpania do 31. 3. 2019 - návrhy opráv.
13. Interný predpis - Smernica o tvorbe, udeľovaní a čerpaní náhradného voľna, čerpaní

dovolenky mimo hromadného čerpania a návšteve lekárskych vyšetrení.
14. Optimalizácia výdajov obecného úradu - zmeny služieb mobilných operátorov.
15. Zmena oficiálnej web stránky obce - účel - informácie.
16. Činnosť sociálnej komisie - informácie.



17. Informácia - predloženie majetkového priznania starostu obce pri nástupe do funkcie
18. Zmena cestovných výdajov starostu obce - žiadosť.
19. Zmeny v rokovacom poriadku obce.
20. Rôzne.
21. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 22.1.2019
22. Záver

Uznesenie č. 2/2019:
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 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od ustanovujúceho rokovania
obecného zastupiteľstva.
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva, že ako verejný činiteľ volený obyvateľmi
obce sa zaväzuje na web stránke obce zverejňovať výkaz pracovnej činnosti tak, aby mali poslanci a
obyvatelia možnosť priebežne kontrolovať jeho prácu. Informácie sa budú nachádzať v sekcii
Transparentná obec :: Výkaz pracovnej činnosti starostu.
Starosta informoval poslancov obecného zastupiteľstva o pracovnej činnosti od ustanovujúceho
rokovania (viď elektronický dokument Výkaz pracovnej činnosti).

Uznesenie č. 3/2019:
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. Informáciu starostu obce o pracovnej činnosti od ustanovujúceho rokovanie obecného

zastupiteľstva

K bodu 5: Správa o činnosti kontrolórky obce č. 1/2019 - kontrola základných dokumentov
obce.
Kontrolórka obce OZ informovala OZ o kontrole vykonanej v Obci Bačkovík, ktorá bola zameraná na
kontrolu základných dokumentov obce a to: Štatút obce, Rokovací poriadok OZ, Zásady o
hospodárení s majetkom obce, Interná smernica o verejnom obstarávaní v obci, Organizačný
poriadok, Zásady o odmeňovaní poslancov. Obecné zastupiteľstvo odporúča kontrolorke obce
spracovať zmeny v zmysle zákona do nasledujúce zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 4/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík

https://docs.google.com/document/d/1hD5nS1eM4BHIIGNbMgfkbTqrROfcugUfAx5OIOM6mXg/edit?usp=sharing


v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
A) berie na vedomie

1. Správu o činnosti kontrolórky obce č. 1/2019

K bodu 6: Program odpadového hospodárstva - Program obce Bačkovík  na roky 2016 - 2020
V zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 mala Obec Bačkovík povinnosť vypracovať Program
odpadového hospodárstva - Program obce Bačkovík na roky 2016 - 2020 do 4. 12. 2018 a predložiť
ho na posúdenie Okresnému úradu Košice - okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Okresný
úrad skonštatoval nasledovné:
Predložený POH Obce Bačkovík nie je v rozpore so záväznou časťou POH Košického kraja na
roky 2016 – 2020, ktorá bola vyhlásená Vyhláškou Okresného úradu Košice č. 1/2018 z 20. júna
2018, zverejnenou vo Vestníku vlády SR, v čiastke 6, vydanej dňa 20. júla 2018.

Uznesenie č. 5/2019:
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 odpadového hospodárstva - Program obce Bačkovík na rok 2016 - 2020

Hlasovanie: za: 4 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7: Plnenie rozpočtu k 31.12.2018
Ekonómka obce predniesla OZ plnenie rozpočtu k 31.12.2018:

Príjmy bežného rozpočtu 301 983,24

Výdavky bežného rozpočtu 276 383,71

Prebytok bežného rozpočtu 25 599,53

Príjmy kapitálového rozpočtu 9 000,00

výdavky kapitálového rozpočtu 14 131,27

schodok kapitálového rozpočtu -5 131,27

Finančné operácie príjmové 6 132,64

Finančné operácie výdavkové 0,00

Finančné operácie - prebytok 6 132,64

Celkové príjmy 317 115,88



Celkové výdavky 290 514,98

Prebytok rozpočtu 26 600,90

Prebytok rozpočtu po odpočítaní nevyčerpaných dotácií = 17 644,53 €

Uznesenie č. 6/2019:
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. plnenie rozpočtu k 31. 12. 2018

K bodu 8: Civilná ochrana obce - určenie členov krízového štábu a štábu CO.
Starosta obce informoval OZ, že je potrebné určiť členov krízového štábu štábu CO a zároveň ich
požiadal o ich výber a určenie. OZ navrhuje vybrať členov aj z kruhu občanov.

Uznesenie č. 7/2019:
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 určení členov krízového štábu a štábu CO v zmysle pokynov.

K bodu 9: Určenie dvoch členov školskej rady z kruhu poslancov pre MŠ a ZŠ.
Starosta obce informoval OZ o potrebe určiť dvoch členov školskej rady z kruhu poslancov pre
Materskú školu v Bačkovíku a podobne aj dvoch členov pre Základnú školu. OZ rozhodlo
nasledovne:
Člen pre MŠ:Martin Boboňko
Členovia pre ZŠ: Miroslav Mičko, Martin Boboňko

Uznesenie č. 8/2019:
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. člen školskej rady pre MŠ -  Martin Boboňko a členov školskej rady pre ZŠ -

Miroslav Mičko a  Martin Boboňko.

Hlasovanie: za: 4 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0



K bodu 10: Zmeny v spôsobe zberu triedeného odpadu (vrecový zber) k 1. 2. 2019 - informácie.
Starosta obce informoval o rokovaní s firmou Kosit, ktorá zabezpečuje odvoz obecného odpadu,
o možnostiach prechodu na vrecový zber triedeného odpadu. Rokovanie skončilo vzájomnou dohodou
medzi obcou a firmou SEWA, ktorá zabezpečuje pre domácnosti bezplatný odvoz triedeného odpadu.

Starosta informoval prítomných o postupe prechodu na vrecový zber, infoletákoch, ktoré dostane
každá domácnosť (postup prechodu, triedené zložky, ročný harmonogram zberu).

Starosta informoval, že po 1. 2. 2019 budú z verejných priestranstiev obce odstránené veľkokapacitné
kontajnery, okolo  ktorých bol vždy neporiadok na ktorý sa dlhodobo sťažovali obyvatelia obce.

Uznesenie č. 9/2019:
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 obce k zmenám v spôsobe zberu triedeného odpadu (vrecový

zber) k 1.2.2019.

K bodu 11: Úprava rozpočtu č. 1 na rok 2019
Ekonómka obce informovala OZ o potrebných zmenách v rozpočte obce na rok 2019:

Príjmy bežného rozpočtu 306 789

Výdavky bežného rozpočtu 290 421

Prebytok bežného rozpočtu 16 368

Príjmy kapitálového rozpočtu 0

výdavky kapitálového rozpočtu 1 686

schodok kapitálového rozpočtu -1 686

Finančné operácie príjmové 10 643

Finančné operácie výdavkové 0,00

Finančné operácie - prebytok 10 643

Celkové príjmy 317 432

Celkové výdavky 292 107

Prebytok rozpočtu 25 325



Uznesenie č. 10/2019:
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 obce č. 1 na rok 2019

Hlasovanie: za: 4 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 12: Nevyužité normatívne finančné prostriedky ZŠ na rok 2018 s nutnosťou ich
vrátenia/vyčerpania do 31.3.2019 - návrhy opráv
Starosta obce informoval OZ, že sa zvýšili normatívne finančne prostriedky ZŠ na rok 2018 a je
potrebné ich použiť do 31.3.2019. Starosta po konzultácii s riaditeľkou školy, navrhuje využiť
zostatok prostriedkov na opravu vykurovacieho systému v ZŠ a opravu omietok a premaľovanie
chodby a učebne.
OZ nariaďuje starostovi obce dať vypracovať projekt na vykurovací systém pre MŠ a ZŠ z vlastných
prostriedkov, na základe ktorého sa uskutoční oprava vykurovacieho systému.

Uznesenie č. 11/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) nariaďuje
1. starostovi obce dať vypracovať projekt na vykurovací systém pre MŠ a ZŠ z

vlastných prostriedkov obce.
A) schvaľuje

1. použitie zostatku normatívnych finančných prostriedkov ZŠ na opravu vykurovacieho
systému v ZŠ Bačkovík a opravu omietok a premaľovanie učebne a chodby na
základe projektu, ktorý bude vypracovaný.

Hlasovanie: za: 4 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 13: Interný predpis - Smernica o tvorbe, udeľovaní a čerpaní náhradného voľna,
čerpaní dovolenky mimo hromadného čerpania a návšteve lekárskych vyšetrení.
Starosta obce informoval OZ o Smernici o tvorbe, udeľovaní a čerpaní náhradného voľna, čerpaní
dovolenky mimo hromadného čerpania a návšteve lekárkych vyšetrení, ktorú mu doručila riaditeľka
Základnej školy v Bačkovíku.



Uznesenie č. 12/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) poveruje
1. riaditeľku ZŠ dopracovať do interného dokumentu pripomienky obecného

zastupiteľstva a opätovne predložiť na schválenie obecného zastupiteľstva do termínu
28. februára 2019.

Hlasovanie: za: 4 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 14: Optimalizácia výdajov obecného úradu - zmeny služieb mobilných operátorov.
Starosta obce informoval OZ o zmenách služieb mobilných operátorov, keďže predchádzajúce služby
boli poskytované za vysoké poplatky.

Uznesenie č. 13/2019:
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 obce k optimalizácii výdajov OcU - zmeny služieb mobilných

operátorov.

K bodu 15: Zmena oficiálnej web stránky obce - účel - informácie.
Starosta obce informoval OZ o plánovanej zmene webovej stránky obce. Nová stránka bude na adrese
www.backovik.sk. Ďalej informoval OZ, že výstavbu štruktúry a obsahu web stránky zabezpečí sám v
priebehu pol roka.

Uznesenie č. 14/2019:
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 obce o zmene web stránky obce.

B) poveruje
1. starostu obce výstavbou štruktúry a obsahu web stránky obce spĺňajúcej zákonné

normy oficiálnej úradnej web stránky do termínu 30. 6. 2019.

K bodu 16: Činnosť sociálnej komisie - informácie.
Starosta obce informoval OZ o činnosti sociálnej komisie, ktorá mala za úlohu vybrať 10 rodín z obce
a odovzdať im potravinové balíčky. Sociálna komisia svoju úlohu splnila a všetko prebehlo bez
problémov.

http://www.backovik.sk


Uznesenie č. 15/2019:
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 obce o činnosti sociálnej komisie obce.

K bodu 17: Informácia - predloženie majetkového priznania starostu obce pri nástupe do
funkcie.
Starosta obce informoval OZ, že si splnil svoju zákonnú povinnosť predložiť majetkové priznanie do
30 dní od zloženia sľubu starostu. Majetkové priznanie predložil komisii na ochranu verejného
záujmu. Komisia skonštatovala nasledovné:
Starosta obce splnil zákonnú povinnosť v zmysle zákona 357/2004. Komisia konštatuje
dodržanie zákona s doplnením povinnosti predložiť informáciu o príjmoch za rok 2018 buď
formou potvrdenia daňového priznania za rok 2018, respektíve predložením potvrdenia o
zúčtovaní príjmov za rok 2018. Majetkové priznanie starostu obce je utajovaný dokument.

Uznesenie č. 16/2019:
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. že starosta obce predložil komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone prác

verejnými činiteľmi majetkové priznanie za rok 2018.

K bodu 18: Schválenie paušálnych výdavkov na cestovné starostu obce - žiadosť
Starosta obce predložil OZ žiadosť o zvýšenie paušálnych výdavkov na cestovné starostu obce na
sumu 200 € mesačne. OZ navrhuje zvýšenie paušálnych výdavkov starostu obce na sumu 250 €
mesačne.

Uznesenie č. 17/2019:
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. výšku paušálnych výdavkov na cestovné mesačne vo výške € 250,-.

Hlasovanie: za: 4 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0



K bodu 19: Schválenie rokovacieho poriadku OZ
Starosta obce predkladá nový návrh rokovacieho poriadku, kde je potrebné zmeniť v povodnom
rokovacom poriadku následné časti:

Paragraf 4, bod 2.: Nahradiť slovo zasadnutia slovom rokovania (nejednotnosť termínov s
predchádzajúcim odstavcom).
Paragraf 9, bod 8.: Nahradiť www.abov.eu.sk/backovik web adresou www.backovik.sk .
Paragraf 14, bod 3.: Zmeniť dátum na 22. 1. 2019, doplniť: číslo uznesenia.
Paragraf 14, bod 4.: Zmeniť dátum nadobudnutia účinnosti na 23. 1. 2019, zmeniť dátum účinnosti
predchádzajúceho poriadku na na 7. 12. 2017,
Päta dokumentu: meniť záverečný dátum na 22. 1. 2019, zmeniť meno starostu na František Korečko.

Uznesenie č. 18/2019:
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. rokovací poriadok OZ po úprave hore uvedených častí.

Hlasovanie: za: 4 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 20: Rôzne.
Starosta obce, OZ ani ostatní prítomní nemajú návrhy k bodu Rôzne.

K bodu 21: Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 22.1.2019
Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia a súhlasí s ich zaznamenaním v zápisnici

Uznesenie č. 19/2019:
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 2. zasadnutia OZ zo dňa 22.1.2019.

Hlasovanie: za: 4 Radoslav Zuskár
Martin Bajus
Martin Boboňko
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

http://www.abov.eu.sk/backovik
http://www.backovik.sk


K bodu 22: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 2. zasadnutie obecného zastupiteľstva
počas volebného obdobia 2018 - 2022.

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko
starosta

Overovatelia:
Radoslav Zuskár ………………………………………..

Martin Bajus…………………………………………….


