
Zápisnica  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík, 

konaného dňa 22.06.2017 

 

Prítomní: Milan Gábor, starosta obce 

  Poslanci:   

JUDr. Martin Konkoľovský 

Martin Boboňko 

Mgr. Marta Ovadová  

  Miroslav Mičko 

Ing. Daniel Goduš 

Ďalší prítomní: Ing. Lenka Bimbóová, zam. obce 

   Terézia Kinlovičová, hlavný kontrolór obce  

   František Mikloš, zam. obce  

Verejnosť:  Dušan Bodonský 

   Maroš Škrak 

   František Zuskár 

   Ing. Szaboová – AQUART s.r.o. 

 

PROGRAM: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3. Vodovod a kanalizácia – prevzatie stavby 

4. Žiadosť o zaradenie pozemkov do územného plánu obce a ich preklasifikovanie na 

stavebné pozemky. 

5. Projekt – Rekonštrukcia obecnej budovy. 

6. Žiadosti riaditeľky MŠ Bačkovík. 

7. Žiadosť o povolenie vyrovnania svahu v rómskej osade. 

8. Žiadosť o zaplatenie technického projektu – Rekonštrukcia komunitného centra. 

9. Žiadosť o prenájom sály – Lukáš Béla – na krst dieťaťa. 

10. Plnenie rozpočtu obce Bačkovík k 31.3.2017. 

11. Úprava rozpočtu č. 1 

12. Správy hlavnej kontrolórky obce 

13. VZN, ktorým sa vyhradzuje miesto a určujú podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov. 

14. VZN o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ 

pôsobiacich mimo územia obce Bačkovík. 

15. Informácie starostu obce. 

16. Prijatie uznesenia OZ. 

17. Záver. 

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia 

Rokovanie OZ otvoril Milan Gábor, starosta obce. Privítal všetkých prítomných. Starosta 

skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5 a OZ je uznášania schopné.  

 



K bodu 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice.  

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Marta Ovadová, Miroslav Mičko 

Zapisovateľka:  Ing. Lenka Bimbóová 

 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

Ďalšie návrhy k programu rokovania: 

- Projekt – občianske hliadky v obci Bačkovík – doplniť bod 

- Plán kontrol na 2. polrok 2017 – doplniť bod 

- Nákup nového riadu do kultúrneho domu – doplniť bod 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

Schvaľuje 

Program rokovania s navrhnutými zmenami a doplnkami. 

 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ROKOVANIA: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3. Vodovod a kanalizácia – prevzatie stavby 

4. Žiadosť o zaradenie pozemkov do územného plánu obce a ich preklasifikovanie na 

stavebné pozemky. 

5. Projekt – Rekonštrukcia obecnej budovy. 

6. Projekt – Občianske hliadky v obci Bačkovík. 

7. Projekt na rekonštrukciu MŠ – na základe žiadostí podaných riaditeľkou MŠ 

8. Žiadosť o povolenie vyrovnania svahu v rómskej osade. 

9. Žiadosť o zaplatenie technického projektu – Rekonštrukcia komunitného centra. 

10. Žiadosť o prenájom sály – Lukáš Béla – na krst dieťaťa. 

11. Plnenie rozpočtu obce Bačkovík k 31.3.2017. 

12. Úprava rozpočtu č. 1 

13. Správy hlavnej kontrolórky obce 



14. VZN, ktorým sa vyhradzuje miesto a určujú podmienky na umiestňovanie volebných 

plagátov. 

15. VZN o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ 

pôsobiacich mimo územia obce Bačkovík. 

16. Informácie starostu obce. 

17. Plán kontrol na 2. polrok 2017. 

18. Prijatie uznesenia OZ. 

19. Záver. 

K bodu 3. Vodovod a kanalizácia – prevzatie stavby  

Pani Szaboová informovala OZ, že stavba je skolaudovaná a obec môže prevziať dielo do 

vlastníctva. Kontrolórka obce navrhuje upraviť zmluvu. Stavba po kolaudácii prešla na 

investora stavby p. Zuskára na základe preberacieho protokolu, preto kúpna zmluva bude 

uzatvorená medzi p. Zuskárom a obcou Bačkovík. Kontrolórka navrhuje zahrnúť do zmluvy 

kedy bola stavba skolaudovaná a taktiež navrhuje vyhodiť zo zmluvy predkupné právo 

a vedľajšie dojednania uvedené v návrhu zmluvy.  

 

Uznesenie č. 18/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

Kúpu stavby IBV Bačkovík – kanalizácia, vodovod za 1 € po prepracovaní zmluvy, ktorá 

bude v súlade so zákonom o majetku obce.   

Napojenie novostavieb na IBV Bačkovík – kanalizácia, vodovod až po účinnosti zmluvy.  

 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 4. Žiadosť o zaradenie pozemkov do územného plánu obce a ich 

preklasifikovanie na stavebné pozemky. 

Starosta obce informoval OZ, že dňa 19.6.2017 obec prijala žiadosť od p. Tkáčovej, p. 

Goduša, p. Bodonského a p. Škraka o vyňatie poľnohospodárskej pôdy a zaradenie do 

územného plánu obce parcely registra E v k. ú. Bačkovík č. 381, 382, 383, 384. Starosta 

informoval prítomných p. Škraka a p. Bodonského, že zmeny, ktoré obec uskutočnila teraz sú 

už ukončené a územný plán je schválený. Pre zaradenie pozemkov do územného plánu je 

potrebné vykonať nové zmeny a doplnky územného plánu, ktoré obec momentálne nemôže 



financovať. Preto, ak chcú pozemky zaradiť do územného plánu musia si to uhradiť žiadatelia 

sami.  

Uznesenie č. 19/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

Zapracovanie parciel registra E č. 381, 382, 383 a 384 v k.ú. Bačkovík do územného plánu 

obce Bačkovík v súčasnosti v prípade, že náklady na zmeny územného plánu budú hradiť 

žiadatelia.  

Zapracovanie parciel registra E č. 381, 382, 382 a 384 v k. ú. Bačkovík do územného plánu 

obce Bačkovík v prípade, že žiadatelia odmietnu uhradiť náklady na zmeny územného plánu 

až v ďalších zmenách územného plánu, ktoré bude realizovať obec.  

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 5. Projekt rekonštrukcia obecnej budovy 

Starosta obce informoval OZ o možnosti zapojenia sa do projektu na rekonštrukciu obecnej 

budovy v rámci výzvy Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach 

prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry, pričom by sa použili projekty 

a verejné obstarávanie, ktoré bolo použité v predchádzajúcej žiadosti. OZ navrhuje vecne 

schváliť zapojenie sa do projektu pri 5 % spoluúčasti. OZ navrhuje skontrolovať projekt, aby 

bolo vykurovanie na peletky.  

 

Uznesenie č. 20/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

zapojenie obce Bačkovík do projektu na Rekonštrukciu obecnej budovy v rámci výzvy 

Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach.  

 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 



      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 6. Projekt – občianske hliadky v obci Bačkovík 

Starosta obce informoval OZ o možnosti zapojenia sa do projektu občianske hliadky v obci 

Bačkovík.  Do projektu plánuje starosta zapojiť dvoch nezamestnaných obyvateľov.  Obecné 

zastupiteľstvo navrhuje zistiť podmienky vyplývajúce pre obec z projektu. Starosta 

informoval OZ že náklady obce na jedného zamestnanca budú cca 20 €.  

 

Uznesenie č. 21/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

zapojenie obce do projektu na občianske hliadky v obci Bačkovík pod podmienkou, že obec 

bude z vlastných prostriedkov doplácať na jedného zamestnanca 20 €. 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 7. Projekt na rekonštrukciu MŠ – na základe žiadostí podaných riaditeľkou MŠ 

Starosta obce predložil OZ žiadosti, ktoré obci podala riaditeľka MŠ. Na základe jej 

požiadaviek starosta obce navrhuje zapojiť sa do Výzvy číslo VII/2017 na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácii 

rómskej komunity, v rámci ktorej je výška spolufinancovania minimálne vo výške 5 % 

z celkových predpokladaných výdavkov z vlastných zdrojov.  

 

Uznesenie č. 22/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

schvaľuje 

-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie v rámci výzvy číslo VII/2017 na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na podporu 



sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácii rómskej 

komunity. 

-spolufinancovanie minimálne vo výške 5 % z celkových predpokladaných výdavkov 

z vlastných zdrojov a prehlasuje, že obec má zabezpečené spolufinancovanie z vlastných 

zdrojov vo výške minimálne 5 % z celkových predpokladaných výdavkov spolufinancovania. 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 8: Žiadosť o povolenie vyrovnania svahu v rómskej osade. 

Starosta obce predložil OZ žiadosť o povolenie vyrovnania svahu v rómskej osade prijatú od 

Dušana Jošku, Nikolasa Jošku, Jána Bélu a Emila Gábora. OZ navrhuje žiadateľom, aby túto 

žiadosť podali na Združené pozemkové spoločenstvo v Bačkovíku, keďže pozemky sú v ich 

vlastníctve.  

Uznesenie č. 23/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

navrhuje 

-aby žiadatelia podali túto žiadosť na Združené pozemkové spoločenstvo v Bačkovíku.  

 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

 

K bodu 9: Žiadosť o zaplatenie technického projektu – Rekonštrukcia komunitného 

centra. 

Kontrolórka obce informovala OZ, že p. Hriczko s ktorým mala obec Bačkovík uzatvorenú 

zmluvu na vypracovanie žiadosti v rámci projektu Rekonštrukcia a modernizácia 

Komunitného centra v Obci Bačkovík, vypracovaného na základe Metodického usmernenia 

Ministerstva vnútra SR, KOD: OPLZ-PO6-SC613-2017-2, Prioritná os 6 - Technická 



vybavenosť v obciach s pritomnosťou marginalizovaných rómskych komunít žiada 

o uhradenie celkovej ceny za dielo technického projektu vo výške 2 000 €. OZ je vzhľadom 

k tomu, že zmluva bola zrušená kvôli nenaplneniu predmetu zmluvu, proti uhradeniu tejto 

sumy.  

Uznesenie č. 24/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

neschvaľuje 

-uhradenie ceny za dielo technického projektu vo výške 2 000 € p.  Hriczkovi.   

 

Hlasovanie:   za:     0  

   proti:   4 Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš 

   zdržal sa:  1 JUDr. Martin Konkoľovský 

 

K bodu 10: Žiadosť o prenájom sály – Lukáš Béla – na krst dieťaťa. 

Starosta obce predložil OZ žiadosť o prenájom sály od Lukáša Bélu na krst dieťaťa dňa 

22.07.2017. 

Uznesenie č. 25/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

-prenájom sály Lukášovi Bélovi dňa 22.07.2017  

 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 11: Plnenie rozpočtu obce Bačkovík k 31.3.2017. 

Ekonómka obce predložila obecnému zastupiteľstvu plnenie rozpočtu k 31.03.2017 

 



Príjmy bežného rozpočtu: 76 980,70 

Výdavky bežného rozpočtu: 63 827,26 

rozdiel: 13 153,44 

    Príjmy kapitálového rozpočtu: 0,00 

Výdavky kapitálového rozpočtu: 685,37 

rozdiel: -685,37 

    Finančné operácie - príjmy: 809,28 

Finančné operácie – výdavky: 0,00 

rozdiel: 809,28 

    Celkové príjmy rozpočtu po zmenách: 77 789,98 

Celkové výdavky rozpočtu po zmenách: 64 512,63 

rozdiel: 13 277,35 

 

Uznesenie č. 26/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

berie na vedomie 

-plnenie rozpočtu obce Bačkovík k 31.03.2017. 

 

K bodu 12: Úprava rozpočtu č. 1 

Ekonómka obce predložila obecnému zastupiteľstvu úpravu rozpočtu č. 1 

Príjmy bežného rozpočtu: 287 151,00 

Výdavky bežného rozpočtu: 257 981,00 

rozdiel: 29 170,00 

    Príjmy kapitálového rozpočtu: 0,00 

Výdavky kapitálového rozpočtu: 2 536,00 

rozdiel: -2 536,00 

    Finančné operácie - príjmy: 2549,00 

Finančné operácie – výdavky: 0,00 

rozdiel: 2 549,00 

    Celkové príjmy rozpočtu po zmenách: 289 700,00 

Celkové výdavky rozpočtu po zmenách: 260 517,00 

rozdiel: 29 183,00 

 

 



Uznesenie č. 27/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

-úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2017.  

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 13: správy hlavnej kontrolórky obce 

Kontrolórka obce predložila OZ správu z vykonanej kontroly č. 1/2017 – kontrola 

preukaznosti nadčasovej práce, správu č. 2/2017 – kontrola zodpovednej osoby v zmysle zák. 

č. 307/2014 Z. z. o nahlasovaní protispoločenskej činnosti a správu č. 3/2017 – kontrola 

zverejňovania objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v z. n. p.. Ďalej kontrolórka obce predložila OZ Plán kontrolnej 

činnosti na II. polrok 2017.  

Uznesenie č. 28/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

berie na vedomie 

-správy hlavnej kotrolórky obce č. 1/2017, 2/2017 a 3/2017. 

 

K bodu 14: VZN, ktorým sa vyhradzuje miesto a určujú podmienky na umiestňovanie 

volebných plagátov 

Starosta obce predložil OZ návrh VZN, ktorým sa vyhradzuje miesto a určujú podmienky na 

umiestňovanie volebných plagátov č. 6/2017. 

Uznesenie č. 29/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

-VZN č. 6/2017 



Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 15: VZN o určení výšky dotácie na financovanie záujmového vzdelávania v CVČ 

pôsobiacich mimo územia obce Bačkovík. 

Starosta obce predložil OZ návrh VZN o určení výšky dotácie na financovanie záujmového 

vzdelávania v CVČ pôsobiacich mimo územia obce Bačkovík č. 5/2017. 

 

Uznesenie č. 30/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

-VZN č. 5/2017 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 16: Informácie starostu obce 

Starosta obce informoval OZ, že plánuje požiadať Ministerstvo školstva o kapitálový 

príspevok na rekonštrukciu havarijného stavu kotolne v ZŠ Bačkovík.  

Ďalej informoval OZ, že práce na ČOV Bačkovík, ktorá bola reklamovaná, sa už uskutočňujú.  

Uznesenie č. 31/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

berie na vedomie 

-informácie starostu obce. 

 

 

 



K bodu 17: Plán kontrol na 2. polrok 2017. 

Kontrolórka obce predložila OZ plán kontrol na 2. Polrok 2017. 

 

Uznesenie č. 32/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

-plán kontrol na 2. polrok 2017 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 18: Prijatie uznesenia OZ. 

Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia a súhlasí s ich zaznamenaním 

v zápisnici.  

 

Uznesenie č. 33/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

 

schvaľuje 

-prijaté uznesenia. 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

 

 

 

 



K bodu 19: Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová 

       ................................................................. 

        Milan Gábor – starosta obce 

Overovatelia: 

Mgr. Marta Ovadová  ........................................... 

Miroslav Mičko  ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 


