
Zápisnica a uznesenia 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík, 

konaného dňa 07.12.2017 

 

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 

   Ľubica Gonová, zam. obce 

   Terézia Kinlovičová, hlavný kontrolór obce  

   František Mikloš, zam. obce  

    

PROGRAM: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na rok 2018. 

4. Správa zodpovednej osoby k ochrane osobných údajov. 

5. Správa hlavného kontrolóra obce. 

6. Odmena pre hlavného kontrolóra obce. 

7. VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2018. 

8. VZN č. 2/2018 o miestnej dani za psa na rok 2018. 

9. VZN č. 3/2018 o miestnych daniach na rok 2018. 

10. Rokovací poriadok OZ. 

11. Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2017. 

12. Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2017. 

13. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020. 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2018-2020. 

15. Dodatok č. 1 k zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce 

Bačkovík. 

16. Rôzne.  

17. Prijatie uznesenia OZ. 

18. Občerstvenie.  

19. 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:  Martin Boboňko, Ing. Daniel Goduš 

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 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

Schvaľuje 

Program rokovania bez zmien. 

 

PROGRAM: 

1.   Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice. 

3. Plán kontrol hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 

4. Správa zodpovednej osoby k ochrane osobných údajov. 

5. Správa hlavného kontrolóra obce. 

6. Odmena pre hlavného kontrolóra obce. 

7. VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2018. 

8. VZN č. 2/2018 o miestnej dani za psa na rok 2018. 

9. VZN č. 3/2018 o miestnych daniach na rok 2018. 

10. Rokovací poriadok OZ. 

11. Plnenie rozpočtu obce k 30.09.2017. 

12. Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2017. 

13. Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020. 

14. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na roky 2018-2020. 

15. Dodatok č. 1 k zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce 

Bačkovík. 

16. Rôzne  

17. Prijatie uznesenia OZ. 

18. Občerstvenie.  

19. Záver. 

 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

 



K bodu 3: Plán kontrol hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018: 

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018. 

Uznesenie č. 47/2017: 

 

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 hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 4: Správa zodpovednej osoby k ochrane osobných údajov. 

Hlavná kontrolórka obce ako osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov predložila OZ 

správu k ochrane osobných údajov. 

 

Uznesenie č. 48/2017: 

 

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 

-správu zodpovednej osoby k ochrane osobných údajov. 

 

K bodu 5: Správa hlavného kontrolóra č. 5/2017 obce k pracovnému poriadku. 

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ správu k pracovnému poriadku. 

 

Uznesenie č. 49/2017: 

 

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 

-správu hlavného kontrolóra obce k pracovnému poriadku.  

 

 

 

 

 

 



K bodu 6: Odmena pre hlavnú kontrolórku obce. 

Starosta obce navrhol odmenu pre hlavnú kontrolórku vo výške 200 € polročne. 

 

Uznesenie č. 50/2017: 

 

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 hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 

Hlasovanie:   za:     4 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  1 Martin Boboňko 

 

K bodu 7: VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2018. 

Starosta obce predložil OZ návrh VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady na rok 2018, v ktorom bolo uvedené nasledovné sadzby: 

a) pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie – podľa počtu bývajúcich osôb - 0,041 €/ deň na 

osobu a kalendárny rok za zmesový komunálny odpad. (0,041 x 365 = 14,965 = 15,00 €/rok) 

b) právnická osoba: 50,- € za jednu odpadovú nádobu. 

c) V zmysle § 78 ods. 4 ustanovuje sadzbu poplatku pre fyzické osoby, ktoré využívajú 110 

litrové nádoby na komunálny odpad, umiestnené v obci – 0,022€/deň  na osobu a kalendárny 

rok za zmesový komunálny odpad. (0,022 x 365 = 8,03 = 8,00 €/rok) 

d) Základná škola a Materská škola – 9,50 € za každý uskutočnený vývoz jednej 110 litrovej 

nádoby. 

e) Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO) a to 0,075 € za kg. 

f) počet odpadových nádob pre domácnosti sa určuje nasledovne: 

-pre RD s 1-5 členmi – 1 nádoba, 

-pre RD so 6 a viac členmi – 2 nádoby 

-pre právnické subjekty – počet nádob sa určí vzájomnou dohodou. 

 

Poslanci OZ navrhujú  dať každej rodine, ktorá v súčasnosti nemá smetnú nádobu, prvú 

smetnú nádobu bez poplatku, ale až po zaplatení poplatku za komunálne odpady a uhradení 

prípadných nedoplatkov obci. Smetné nádoby budú predelené nasledovne: 

-pre RD s 1-5 členmi – 1 nádoba, 

-pre RD so 6-10 členmi – 2 nádoby, 

-pre RD s 11-15 členmi – 3 nádoby... 

Ďalej OZ navrhuje stanoviť jednotný poplatok za komunálny odpad vo výške 10 € na osobu 

na kalendárny rok. (0,028 €/ deň na osobu a kalendárny rok.  

 

 

 



Uznesenie č. 51/2017: 

 

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. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 

2018 s nasledovnými sadzbami: 

a) pri nehnuteľnosti, ktorá slúži na bývanie – podľa počtu bývajúcich osôb - 0,028 €/ deň na 

osobu a kalendárny rok za zmesový komunálny odpad. (0,028 x 365 = 10,22 = 10,00 

€/rok) 

b) právnická osoba: 50,- € za jednu odpadovú nádobu. 

c) Základná škola a Materská škola – 9,50 € za každý uskutočnený vývoz jednej 110 litrovej 

nádoby. 

d) Poplatok za drobný stavebný odpad (DSO) a to 0,075 € za kg. 

e) počet odpadových nádob pre domácnosti sa určuje nasledovne: 

-pre RD s 1-5 členmi – 1 nádoba, 

-pre RD so 6-10 členmi – 2 nádoby 

-pre RD s 11-15 členmi – 3 nádoby 

-pre právnické subjekty – počet nádob sa určí vzájomnou dohodou. 

 

Hlasovanie:   za:     4 Martin Boboňko 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   1 JUDr. Martin Konkoľovský 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 8: VZN č. 2/2018 o miestnej dani za psa na rok 2018. 

Starosta obce predložil OZ návrh VZN č. 2/2018 o miestnej dani za psa na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 52/2017: 

 

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 hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

 

 



K bodu 9: VZN č. 3/2018 o miestnych daniach na rok 2018. 

Starosta obce predložil OZ návrh VZN č. 3/2018 o miestnych daniach na rok 2018. 

 

Uznesenie č. 53/2017: 

 

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 hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 

Hlasovanie:   za:     4 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  1 Martin Boboňko 

 

K bodu 10: Rokovací poriadok OZ. 

Starosta obce predložil OZ návrh rokovacieho poriadku OZ. 

 

Uznesenie č. 54/2017: 

 

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 hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 

Hlasovanie:   za:     4 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  1 Martin Boboňko 

 

K bodu 11: Plnenie rozpočtu k 30.09.2017 

Ekonómka obce predložila OZ plnenie rozpočtu k 30.09.2017: 

 

Príjmy - bežný rozpočet 206 403,92 

Výdavky-bežný rozpočet 192 952,33 

Prebytok rozpočtu: 13 451,59 

        

Príjmy - kapitálový rozpočet 0 

Výdavky - kapitálový rozpočet 3541,17 

Prebytok rozpočtu: -3 541,17 

        

 
 

  



Príjmy - Finančné operácie 3 561,88 

Výdavky - Finančné operácie 0 

Prebytok rozpočtu: 3 561,88 

    Celkové príjmy rozpočtu po zmenách: 209 965,80 

Celkové výdavky rozpočtu po zmenách: 196 493,50 

Prebytok rozpočtu: 13 472,30 

 

Uznesenie č. 55/2017: 

 

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 k 30.09.2017 

 

K bodu 12: Úprava rozpočtu č. 3 na rok 2017 

Ekonómka obce predložila OZ úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2017: 

 

Príjmy - bežný rozpočet 289 441 

Výdavky-bežný rozpočet 279 244 

Prebytok rozpočtu: 10 241 

        

Príjmy - kapitálový rozpočet 0 

Výdavky - kapitálový rozpočet 5 839 

Prebytok rozpočtu: -5 839 

        

Príjmy - Finančné operácie 5 249 

Výdavky - Finančné operácie 0 

Prebytok rozpočtu: 5 249 

    Celkové príjmy rozpočtu po zmenách: 294 690 

Celkové výdavky rozpočtu po zmenách: 285 083 

Prebytok rozpočtu: 9 607 

 

Uznesenie č. 56/2017: 

 

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 hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 



      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 13: Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020. 

Ekonómka obce predložila OZ návrh rozpočtu na roky 2018-2020. 

       

    
2018 2019 2020 

Bežný rozpočet 

Príjmy 276 409 276 409 276 409 

Výdavky 259 263 259 263 259 263 

Rozdiel 17 146 17 146 17 146 

    
2018 2019 2020 

Kapitálový rozpočet 

Príjmy 0 0 0 

Výdavky 1686 0 0 

Rozdiel -1686 0 0 

    
2018 2019 2020 

Finančné operácie 

Príjmy 1686 0 0 

Výdavky 0 0 0 

Rozdiel 1686 0 0 

    

     

    
2018 2019 2020 

Rozpočet obce 

Príjmy 278 095 276 409 276 409 

Výdavky 260 949 259 263 259 263 

Rozdiel 17 146 17 146 17 146 

 

Uznesenie č. 57/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

schvaľuje 

-rozpočet obce Bačkovík na rok 2018 

-v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p zostavovanie a predkladanie rozpočtu obce 

bez programovej štruktúry počnúc rozpočtom obce na roky 2018, 2019, 2020. 

 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

berie na vedomie 



-rozpočet obce Bačkovík na rok 2019, 2020. 

 

K bodu 14: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu na roky 2018-2020: 

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ stanovisko k rozpočtu k návrhu rozpočtu obce na roky 

2018, 2019, 2020, v ktorom konštatuje, že obec Bačkovík splnila zákonnú povinnosť 

vypracovať návrh viacročného rozpočtu obce Bačkovík na roky 2018, 2019, 2020 a predložila 

na rokovanie OZ dňa 7.12.2017. Odporúča schváliť predložený návrh viacročného rozpočtu 

obce Bačkovík na rok 2018 a prerokovať návrhy rozpočtov na roky 2019 a 2020. 

 

Uznesenie č. 58/2017: 

 

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 k 30.09.2017 

 

K bodu 15: Dodatok č. 1 k zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach 

obce Bačkovík.  

Starosta obce predložil OZ Dodatok č. 1 k zásadám postupu pri vybavovaní sťažností 

v podmienkach obce Bačkovík. 

 

Uznesenie č. 59/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

schvaľuje 

-Dodatok č. 1 k zásadám postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach obce Bačkovík.  

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 

      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 16: Rôzne 

 

a) Rekonštrukcia kultúrneho domu – projekt  

Starosta obce informoval o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

k projektu Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bačkovík.  

 

Uznesenie č. 60/2017: 

 

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 

-informáciu starostu obce o podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 

Rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Bačkovík. 

 

b) Rekonštrukcia MŠ v obci Bačkovík  

Starosta obce informoval OZ, že obci bola schválená dotácia na Rekonštrukciu MŠ 

v obci Bačkovík vo výške 9 000 €. 

 

Uznesenie č. 61/2017: 

 

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 

-informáciu starostu obce o schválení dotácie na Rekonštrukciu MŠ v obci Bačkovík vo výške 

9 000 € 

 

c) Starosta obce informoval OZ, že v rámci reklamácie ČOV je v kontakte s právnikom, 

a reklamácia je v štádiu riešenia. Poslanec OZ JUDr. Martin Konkoľovský navrhuje, 

rúru, ktorá spája komory natrieť nepremokavou hmotou, aby sa zabránilo jej 

znehodnoteniu.  

 

Uznesenie č. 62/2017: 

 

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 

-informáciu starostu obce týkajúcu sa ČOV. 

 

d) Starosta obce informoval OZ, že obec má možnosť v roku 2018 získať dotáciu vo 

výške 35 000 € prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny OLŠAVA – TORYSA. Na 

získanie tejto dotácie musí obec uhradiť do konca roka 2017 členský príspevok v sume 

182,26 € a príspevok na spolufinancovanie výdavkov projektu a príspevok na 

financovanie prípadných neoprávnených výdavkov vo výške 589 €. 

 

Uznesenie č. 63/2017: 

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

schvaľuje 

-uhradenie členského príspevku, príspevku na spolufinancovanie výdavkov projektu 

a príspevok na financovanie prípadných neoprávnených výdavkov v celkovej výške 771,26 € 

 

Hlasovanie:   za:     5 JUDr. Martin Konkoľovský 



      Miroslav Mičko 

      Mgr. Marta Ovadová 

      Martin Boboňko 

      Ing. Daniel Goduš   

   proti:   0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 17: Prijatie uznesení OZ 

Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia a súhlasí s ich zaznamenaním 

v zápisnici.  

 

Uznesenie č. 64/2017: 

 

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 18: Záver 

Starosta poďakoval všetkým za účasť a ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová 

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

        Milan Gábor – starosta obce 

Overovatelia: 

Martin Boboňko  ........................................... 

Ing. Daniel Goduš  ........................................... 



 


