
Zápisnica 
z mimoriadneho zasadnutia  obecného zastupiteľstva, konaného dňa 29.9.2015  

o 18.00 hod. na Obecnom úrade v Bačkovíku 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Prítomní: Milan Gábor, starosta obce 
  Miroslav Mičko 
  Mgr. Marta Ovadová 
  Ing. Daniel Goduš 
  JUDr. Martin Konkoľovský 
  Martin Boboňko 
Ostatní prítomní: Ľubica Gonová, pracovníčka OcÚ 
   Ing. Lenka Bimbóová, pracovníčka 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. Obecná kanalizácia.  
3. Záver. 

 
2.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.    

Zapisovateľka:  Ing. Lenka Bimbóová 
Overovatelia zápisnice:  JUDr. Martin Konkoľovský 

    Martin Boboňko 
 

K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 67/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 
Prítomní: 5  za: 5  proti: 0 zdržal sa: 0 

 3.Obecná kanalizácia. 
Starosta obce informoval OZ o tom, že obyvatelia obce odmietajú zaplatiť za kanalizáciu, 
pretože niektorí vraj ešte nie sú napojení a niektorí majú napojené len WC, keďže zatiaľ nie 
je spustený obecný vodovod. OZ poverilo starostu obce Bačkovík a hospodára pre kanalizáciu 
a vodovod Františka Mikloša, aby spravili prieskum v obci a zistili v akom stave je 
obyvateľstvo napojené na kanalizáciu.  V prípade ak na kanalizáciu ešte nie sú napojený 
(majú len zavedené kanalizačné potrubie do domu bez napojenia WC alebo odtokov vody), 
nebudú títo obyvatelia platiť poplatok za kanalizáciu. V prípade ak na kanalizáciu majú 
napojené len WC, resp. nemajú zavedenú vodu v dome, tak zaplatia polovičnú cenu za 
kanalizáciu. V ostatných prípadoch budú obyvatelia platiť plnú sumu stanovenú Výzvou na 
zaplatenie poplatku za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.  
 

 



K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 68/2015 
Hlasovanie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku: 

Prítomní: 5  za: 5  proti: 0 zdržal sa: 
 

4.Diskusia 
 

Zapisovateľka: Ing. Lenka Bimbóová 
 
 
Overovatelia: JUDr. Martin Konkoľovský 
 
  Martin Boboňko            
 
 

         Milan Gábor 
                        starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



U Z N E S E N I A 
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného  

dňa 29.9.2015 o 18:00 hod. na obecnom úrade v Bačkovíku 
(67-68/2015) 

 
Obecné zastupiteľstvo na svojom  zasadnutí schválilo program rokovania: 

1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 
2. Obecná kanalizácia. 
3. Záver. 
4.  

1.Návrh na určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

 

U Z N E S E N I E  č . 67/2015 : 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku 
S C H V A Ľ U J E: 
-zapisovateľku: Ing. Lenka Bimbóová 
-overovateľov zápisnice z OZ: JUDr. Martina Konkoľovského a Martina Boboňka. 
 
2.Obecná kanalizácia 

 

U Z N E S E N I E  č . 68/2015 : 
 
Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku 
P O V E R U J E: 
-starostu obce Bačkovík a hospodára pre vodovod a kanalizáciu Františka Mikloša, aby 
spravili prieskum v obci a zistili v akom stave je obyvateľstvo napojené na kanalizáciu. 
S C H V A Ľ U J E: 
-neplatenie paušálneho poplatku za stočné u rodinných domov ktoré nemajú pripojenie vody 
(majú len zavedené kanalizačné potrubie do domu bez napojenia WC alebo odtokov vody). 
Dodatkom k zmluve je potrebné zabezpečiť termín povinnosti neplatenia poplatku 
- že na základe čestného vyhlásenia, ktoré bude dodatkom k zmluve o pripojení na obecnú 
kanalizáciu budú rodinné domy, ktoré nemajú napojenie na vodovod ani vlastnú studňu 
a pre potreby prevádzky kanalizácie používajú WC, ktoré je splachovacie platiť stočné s 50 % 
zľavou. Táto zmena sa zapracuje do dodatku k zmluve. V prípade napojenia sa  na 
kanalizáciu, pokiaľ nie je napojenie rodinného domu na vodovod, zodpovednosť za prípadnú 
škodu poruchou sa bude podieľať účastník zmluvy  na nákladoch pri odstraňovaní škody. 
-že po napojení rodinných domov (sprevádzkovanie vodovodu), ktoré bude preukázané 
protokolom o spustení vody, dodatok k zmluve stráca platnosť. 
 
Zapisovateľka: Ing. Lenka Bimbóová 
 
Overovatelia: JUDr. Martin Konkoľovský 
  Martin Boboňko                                      Milan Gábor 
                        starosta obce 


