
Zápisnica 
zo  zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 25.6.2015 o 18.00 hod. 

na Obecnom úrade v Bačkovíku 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prítomní: Mila Gábor, starosta obce 
  Martin Boboňko 
  Miroslav Mičko 
  Mgr. Marta Ovadová 
  Ing. Daniel Goduš 
  JUDr. Martin Konkoľovský 
Ostatní prítomní: Ľubica Gonová, pracovníčka OcÚ 
   Ing. Lenka Bimbóová, pracovníčka OcÚ 
   Mgr. Jana Rubická, riaditeľka ZŠ Bačkovík 
   Mgr. Marta Brziaková, riaditeľka MŠ Bačkovík 
   František Mikloš, zamestnanec OcÚ  

 
1.Otvorenie 

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bačkovíku otvoril a viedol Milan Gábor, starosta obce. 
V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a skonštatoval, 
že počet prítomných poslancov je 5, t.j. Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku je spôsobilé 
rokovať a uznášať sa.  
 
Program: 

1. Otvorenie zasadnutia. 
2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 
3. Schválenie odkúpenia pozemku pod vodojemom v Boliarove a vodným zdrojom 

v Kecerovskom Lipovci.  
4. Tajný bod programu v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 136/2014. 

5. Návrh na odkúpenie pozemku pre ZŠ – schvaľovanie. 

6. Informácia o obecnej kanalizácii a vodovode. 

7. Správa hlavnej kontrolórky č. 2-3/2015 o vykonanej kontrole. 

8. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 – schvaľovanie.  

9. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov – schvaľovanie. 

10. Smernica o verejnom obstarávaní – schvaľovanie. 

11. Rezervný fond, schválenie čerpania. 

12. Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 – schvaľovanie. 

13. Odporúčanie na odmenu pre kontrolórku obce – schvaľovanie. 

14. PHSR – schvaľovanie. 

15. Plnenie rozpočtu k 31.03.2015. 

16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Bačkovík o výške príspevkov v školách 

a školských zariadeniach zriadených obcou Bačkovík – schvaľovanie. 

17. Žiadosť Ingrid Slepčíkovej na rozšírenie elektrického vedenia – schvaľovanie. 

18. Diskusia. 
 



2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
Zapisovateľka:  Ing. Lenka Bimbóová 
Overovatelia zápisnice:  Martin Boboňko 

    Miroslav Mičko 
 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 47/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5  za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 

3.Schválenie odkúpenia pozemku pod vodojemom v Boliarove a vodným zdrojom  
v Kecerovskom Lipovci.  

Starosta obce Boliarov František Hlavatý informoval Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku, že 

na základe zmluvy o budúcej zmluve obec Bačkovík spolu s obcou Boliarov má odkúpiť 

pozemok pod vodojemom v obci Boliarov – 1394 m2. Obec Bačkovík má odkúpiť ½ pozemku 

– 697 m2. Ponúkaná cena za 1 m2 je 12 €. Ide o parcelu KN-E č. 946/1 v k.ú Boliarov LV č. 618 

o celkovej výmere 842 m2 a časť parcely KN-E č. 945/1 v k.ú Boliarov LV č. 520 o výmere 552 

m2 . Cena za odkúpenie týchto pozemkov pre obec Bačkovík je 8 364 €. (príloha č. 1) 

Taktiež je potrebné odkúpiť pozemok pod vodným zdrojom v obci Kecerovský Lipovec, kde je 

cca 477 m2 za cenu 2 862 € (príloha č. 1).  Starosta obce Boliarov dodá ďalšie potrebné 

informácie obci Bačkovík dodatočne.  

Obec potrebuje na odkúpenie týchto pozemkov spolu cca 11 226 € (obec použije na 

odkúpenie prostriedky  z rezervného fondu obce.)  

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 48/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5  za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 

      4. Tajný bod programu v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 136/2014. 

 

5.Návrh na odkúpenie pozemku pre ZŠ. 

Starosta obce predložil OZ v Bačkovíku Zámer na kúpu pozemku pri ZŠ Bačkovík pre potrebu 

výstavby športového ihriska.  Pri základnej škole je pozemok Evanjelickej cirkvi, konkrétne 

parcela č. 161 v k.ú. Bačkovík LV č. 255 o celkovej výmere 7 522 m2. Na športové ihrisko by 

obci Bačkovík postačovala výmera cca 1 800 m2. (príloha č. 3) 

 
K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 50/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 
 

6.Informácia o obecnej kanalizácii a vodovode. 

Starosta obce predložil OZ informáciu o prevádzkovaní vodovodu a Dôvodovú správu 

o prevádzke vodovodu a kanalizácii v obci Bačkovík. (príloha č. 4) 

 



K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 51/2015 
 

7.Správa hlavnej kontrolórky č. 2-3/2015 o vykonanej kontrole. 

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ Správu o výsledku následnej finančnej kontroly           

č. 2-3/2015 (príloha č. 5). 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 52/2015 
 

8.Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015  

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015. (príloha  č. 

6).  

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 53/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 

9.Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov. 

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ Zásady podávania, preverovania a evidovania 

podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. (príloha č. 7). 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 54/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 

10.Smernica o verejnom obstarávaní. 

Starosta obce predložil OZ organizačnú smernicu o verejnom obstarávaní. (príloha č. 8).  

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 55/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 

11.Rezervný fond, schválenie čerpania. 

Starosta obce informoval OZ, že v obci bola uskutočnená kontrola prostredníctvom 

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Starosta navrhuje použiť na opravu strechy 

rezervný fond. Predpokladaná suma na opravu strechy je 14 000 €.  

Starosta obce ďalej informoval OZ, že obec nemá momentálne dostatok finančných 

prostriedkov na bežné výdavky, preto navrhuje zapožičať si sumu 18 255 € z rezervného 

fondu na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie. Prostriedky budú na rezervný fond 

zaslané do konca novembra 2015.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 56/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 

 



12.Rozpočtové opatrenie č. 2/2015 

Ekonómka obce predniesla OZ rozpočtové opatrenie č. 2/2015: (príloha č. 9) 

 

 

schválený po úprave 

Celkové príjmy rozpočtu  272 060 329 342 

Celkové výdavky rozpočtu  251 013 320 870 

rozdiel: 21 047 8 472 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 57/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 

13.Odporúčanie na odmenu pre kontrolórku obce. 

Starosta obce navrhol OZ na schválenie odmenu pre kontrolórku obce v sume 100 €.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 58/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 

14.PHSR – schvaľovanie 

Starosta obce predložil OZ spracovaný Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 

Bačkovík na roky 2015-2020.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 59/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 5  proti: 0 zdržal sa: 

 

15.Plnenie rozpočtu k 31.03.2015. 

Ekonómka obce informovala OZ o plnení rozpočtu obce Bačkovík k 31.03.2015 (príloha       

č. 10) 

 

schválený plnenie 

Celkové príjmy rozpočtu  272 060 112 854,47 

Celkové výdavky rozpočtu 251 013 106 702,77 

rozdiel: 21 047 6 151,70 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 60/2015 
 

 

 



16.Všeobecne záväzné nariadenie obce Bačkovík o výške príspevkov v školách 

a školských zariadeniach zriadených obcou Bačkovík. 

Starosta obce predniesol OZ Všeobecne záväzné nariadenie obce Bačkovík o výške 

príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou Bačkovík na školský rok 

2015/2016. (príloha č. 11) 

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 61/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 5  proti: 0 zdržal sa: 

17.Žiadosť Ingrid Slepčíkovej na rozšírenie elektrického vedenia. 

Starosta obce predniesol OZ žiadosť Ingrid Slepčíkovej na rozšírenie elektrického vedenia. OZ  

berie do úvahy potrebu tohto vedenia, ale vzhľadom na to, že v rozpočte na rok 2015 nie sú 

plánované výdavky na túto činnosť, obec neschvaľuje rozšírenie vedenia. Navrhuje, aby 

náklady na rozšírenie vedenia boli zahrnuté do rozpočtu na rok 2016.  

 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 62/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5                   za: 0  proti: 5 zdržal sa: 0 

18.Diskusia 
 

Zapisovateľka: Ing. Lenka Bimbóová 
 
 
Overovatelia: Martin Boboňko 
 
  Miroslav Mičko            
 
 

         Milan Gábor 
                                         starosta obce 

 


