
Zápisnica a uznesenia  
z Ustanovujúceho zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík  

vo volebnom období 2022-2026  
konaného dňa 28. 11. 2022 

 
Prítomní:  Milan Gábor, novozvolený starosta obce 

Mgr. František Korečko, odstupujúci starosta obce 
Emil Joška, poslanec 

   Martin Boboňko, poslanec 
Michal Gona, poslanec 
František Joška, poslanec 
Tibor Gábor, poslanec 
  

Ďalší prítomní:  Ing. Lenka Bimbóová, referentka obce 
   Terézia Kinlovičová, kontrolórka obce 
   Ing. Daniel Goduš, predseda miestnej volebnej komisie 
   Ľubica Gonová, referentka obce 
          
Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o 

zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

(Ing. Daniel Goduš, predseda volebnej komisie). 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Menovanie do funkcií: 

1. Menovanie zástupcu starostu obce. 

2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 

viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva - § 12 zákona č. 369/1990 Zb.. 

9. Voľba členov komisií:  

1. Mandátová, návrhová a volebná komisia. 

2. Voľba komisií zriadených pri OZ a predsedov komisií v zmysle zák. 369/1990 

Zb. v platnom znení: 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými 

činiteľmi. 

2. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia. 

3. Finančná komisia. 

4. Sociálna komisia. 

5. Mediálna komisia. 

6. Komisia rozvoja obce. 

10. Schválenie platu starostu obce. 
11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2021. 

12. Výročná správa k 31. 12. 2021 a správa nezávislého audítora o overení výročnej správy. 

13. František Korečko - Žiadosť “Zmluva o zriadení vecného bremena - Právo prechodu v lokalite 

Kapusťanky”. 

14. Rôzne. 

15. Záver. 



K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku otvoril a viedol Mgr. František Korečko, starosta 

obce. V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva, novozvoleného starostu obce a ostatných 

prítomných a skonštatoval, že počet prítomných poslancov je 5, t. j. Obecné zastupiteľstvo                    

v Bačkovíku je spôsobilé rokovať a uznášať sa.  
 
K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
Zapisovateľ: Ing. Lenka Bimbóová 
Overovatelia zápisnice: František Joška, Michal Gona 
 
Uznesenie č. 1/2022/2: 
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: František Joška, Michal Gona 

2. zapisovateľa: Ing. Lenku Bimbóovu   

 
Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 
      Martin Boboňko 
      Michal Gona 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  0 
   zdržal sa:  0 
 

K bodom 3 - 6: 
 
Bod 3: Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie   osvedčení 

o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva 

/predseda volebnej komisie/ 
 
Starosta obce požiadal predsedu miestnej volebnej komisie Ing. Daniela Goduša, aby oboznámil 

novozvoleného starostu obce Bačkovík a novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva 

s výsledkami volieb do orgánom samosprávy obce, konaných dňa 29.10.2022.  
  
Bod 4: Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 
 
Odovzdávajúci starosta obce vyzval novozvoleného starostu obce Bačkovík, aby zložil sľub 

novozvoleného starostu obce, ktorý je prílohou č. 1 tejto zápisnice. Po zložení sľubu prevzal 

novozvolený starosta obce Milan Gábor insígnie a vedenie ustanovujúceho zasadnutia obce od 

odovzdávajúceho starostu obce Bačkovík. Novozvolený starosta obce si prevzal Osvedčenie o zvolení 

do funkcie starostu obce Bačkovík. Všetci zúčastnení pogratulovali starostovi obce a popriali mu 

všetko dobré pri výkone funkcie. 
 
Bod 5: Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce požiadal novozvolených poslancov aby sa postavili a prečítali sľub poslancov (príloha č. 

2 tejto zápisnice). Poslanci následne sľúbili, že budú riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy 

obce a dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a ostatné všeobecne záväzné právne 

predpisy. Všetci zúčastnení poslancom obce pogratulovali.  
 

 



Bod 6: Vystúpenie novozvoleného starostu. 
 
Starosta obce poďakoval všetkým zúčastneným za dôveru a zvolenie za starostu obce, opätovne 

zablahoželal novozvoleným poslancom a oboznámil poslancov s plánmi do budúcnosti.  
 
Uznesenie č. 2/2022/2: 
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. Výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 

2. Vystúpenie novozvoleného starostu 

 
       B) konštatuje, že 

1. Novozvolený starosta obce Milan Gábor zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 

2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva: Martin Boboňko, Tibor Gábor, Michal Gona, Emil Joška, František Joška.   

 
K bodu 7: Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 
 
Starosta obce opätovne predniesol obecnému zastupiteľstvu program rokovania ustanovujúceho 

zasadnutia OZ:  
Program:  

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o 

zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného 

zastupiteľstva (Ing. Daniel Goduš, predseda volebnej komisie). 

4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia 

ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom. 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

6. Vystúpenie novozvoleného starostu. 

7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

8. Menovanie do funkcií: 

1. Menovanie zástupcu starostu obce. 

2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 

viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva - § 12 zákona č. 369/1990 Zb.. 

9. Voľba členov komisií:  

1. Mandátová, návrhová a volebná komisia. 

2. Voľba komisií zriadených pri OZ a predsedov komisií v zmysle zák. 369/1990 

Zb. v platnom znení: 

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými 

činiteľmi. 

2. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia. 

3. Finančná komisia. 

4. Sociálna komisia. 

5. Mediálna komisia. 

6. Komisia rozvoja obce. 

10. Schválenie platu starostu obce. 

11. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2021. 
12. Výročná správa k 31. 12. 2021 a správa nezávislého audítora o overení výročnej správy. 
13. František Korečko - Žiadosť “Zmluva o zriadení vecného bremena - Právo prechodu v lokalite 

Kapusťanky”. 



14. Rôzne. 

15. Záver. 
 
Uznesenie č. 3/2022/2: 
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 ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva 

 
Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 
      Martin Boboňko 
      Michal Gona 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  0 
   zdržal sa:  0 
 

K bodu 8. Menovanie do funkcií: 

8.1. Menovanie zástupcu starostu obce: 

Starosta obce menoval do funkcie zástupcu starostu obce Bačkovík p. Emila Jošku, ktorý 

prijal toto menovanie do funkcie. 

 
Uznesenie č. 4/2022/2: 
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. za zástupcu starostu obce p. Emila Jošku. 

 

8.2. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia obecného zastupiteľstva - § 12 zákona č. 369/1990 Zb.: 
 
Obecné zastupiteľstvo poverilo za poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a 

viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 

ods. 5 piata veda a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov p. Františka Jošku.  
 
Uznesenie č. 5/2022/2: 
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. poslanca Františka Jošku zvolávaním a vedením zasadnutá obecného zastupiteľstva v 

prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veda a ods. 6 tretia veta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 
Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 
      Martin Boboňko 
      Michal Gona 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  0 
   zdržal sa:  0 
 



K bodu : Voľba členov komisií:  
 

9.1 Mandátová, návrhová a volebná komisia. 

Starosta obce navrhuje mandátnu komisiu, návrhovú komisiu a volebnú komisiu vytvoriť z 

dvoch členov z kruhu poslancov a to: Martin Boboňko, Tibor Gábor. 

 Uznesenie č. 6/2022/2: 
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. mandátnu, návrhovú a volebnú komisiu vytvorenú z dvoch členov: Martin Boboňko, Tibor 

Gábor 

 
Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 
      Martin Boboňko 
      Michal Gona 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  0 
   zdržal sa:  0 
 

9.2 Voľba komisií zriadených pri OZ a predsedov komisií v zmysle zák. 369/1990 Zb. v 

platnom znení: 
 

           9.2.1 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi. 
 

Starosta obce navrhuje, aby Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými 

činiteľmi bola zložená zo všetkých 3 poslancov nasledovne: 

predseda: Emil Joška 
členovia:  Martin Boboňko, Michal Gona 

 

Uznesenie č. 7/2022/2: 
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. Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi.  

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 
      Martin Boboňko 
      Michal Gona 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  0 
   zdržal sa:  0 
 

 

 

 



9.2.1 Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia. 
 

Starosta obce navrhuje, aby Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

bola zložená  nasledovne: 

predseda: František Joška 
členovia: Tibor Gábor 

Uznesenie č.8/2022/2: 
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. Komisiu na ochranu verejného poriadku a životného prostredia.  

 
Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 
      Martin Boboňko 
      Michal Gona 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  0 
   zdržal sa:  0 
 

9.2.2 Finančná komisia. 
 

Starosta obce navrhuje, aby Finančná komisia bola zložená  nasledovne: 

predseda: Emil Joška 
členovia: Michal Gona 

Uznesenie č.9/2022/2: 
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. Finančnú komisiu.   

 
Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 
      Martin Boboňko 
      Michal Gona 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  0 
   zdržal sa:  0 
 

9.2.3 Sociálna komisia. 
 

Starosta obce navrhuje zrušiť sociálnu komisiu.  

 

Uznesenie č.10/2022/2: 
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. zrušenie sociálnej komisie.   

 
Hlasovanie:  za:   4 Emil Joška 



      Martin Boboňko 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  1 Michal Gona 
   zdržal sa:  0 
 

9.2.4 Mediálna komisia. 

Starosta obce navrhuje zrušenie mediálnej komisie.  

Uznesenie č.11/2022/2: 
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. zrušenie mediálne komisie.   

 
Hlasovanie:  za:   3 Emil Joška 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  2 Michal Gona 
      Martin Boboňko 
   zdržal sa:  0 
 

9.2.5 Komisia rozvoja obce. 
 
Starosta obce navrhuje zrušenie komisie rozvoja obce. 

Uznesenie č.12/2022/2: 
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. zrušenie komisie rozvoja obce.   

 
Hlasovanie:  za:   3 Emil Joška 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  2 Michal Gona 
      Martin Boboňko 
   zdržal sa:  0 
 

K bodu 10: Schválenie platu starostu obce. 
 

Obecné zastupiteľstvo v súlade so zákonom NR SR č. 523/1994 Z. z. o právnom postavení a 

platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v 

rozsahu určenom doterajším obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami 

uznesením č. 22/2022, ktorým bol určený plný úväzok starostu, určuje mesačný plat starostu 

Milana Gábora vo výške 2217 €.  

Uznesenie č.13/2022/2: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.  
A. určuje  

1. v súlade so zákonom NR SR č. 523/1994 Z. z. o právnom postavení a platových 

pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov v rozsahu 



určenom doterajším obecným zastupiteľstvom uznesením č. 22/2022, ktorým bol 

určený plný úväzok starostu, mesačný plat starostu Milana Gábora vo výške 2217 €.  

 
Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 
      Martin Boboňko 
      Michal Gona 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  0 
   zdržal sa:  0 
 

K bodu 11: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31. 12. 2021. 
 
Starosta obce predložil OZ správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021        

s nasledovným vyjadrením: 
 
„Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej 

situácii Obce Bačkovík k 31. decembru 2021 a o výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa            k 

uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“  
 
Uznesenie č. 14/2022/2: 
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. Správu nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2021 

 

 

K bodu 12: Výročná správa k 31. 12. 2021 a správa nezávislého audítora o overení výročnej 

správy. 
 
Starosta obce predložil OZ výročnú správu k 31.12.2021 a správu nezávislého audítora o overení 

výročnej správy s nasledovným vyjadrením:  
 
„Na základe prác vykonávaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru sú informácie 

uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 v súlade s účtovnou závierkou za daný rok             

a výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.“ 
 
Uznesenie č. 15/2022/2: 
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. správu nezávislého audítora o overení výročnej správy  k 31.12.2021  

2. výročnú správu za rok 2021 

 
K bodu 13: František Korečko - Žiadosť “Zmluva o zriadení vecného bremena - Právo 

prechodu v lokalite Kapusťanky”. 
 
p. František Korečko predložil OZ žiadosť - Zmluva o zriadení vecného bremena - Právo prechodu v 

lokalite Kapusťanky.  
 
Uznesenie č. 16/2022/2: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík v súlade s § 11 ods. 4, písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o 



obecnom zriadení v z. n. p., v súlade s ust. § 9, ods. 2, písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v z. n. p. a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bačkovík 
 

 
A. schvaľuje: 

 
1) Zriadenie vecného bremena k nehnuteľnostiam vo výlučnom vlastníctve Obce Bačkovík, ktoré sú 
v okrese Košice – okolie, obec Bačkovík, kat. úz. Bačkovík a to: 
a) pozemok parcelné číslo C-KN 361/20, druh pozemku orná pôda, s výmerou 2404 m 2 
zapísaný na liste vlastníctva č. 354, vedený Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor, a 
zároveň 
b) pozemok parcelné číslo C-KN 2248/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s 
výmerou 773 m 2 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedený Okresným úradom Košice - okolie, 
katastrálny odbor, a zároveň 
c) pozemok parcelné číslo C-KN 2248/6, druh pozemku vodná plocha, s výmerou 1094 m 2 
zapísaný na liste vlastníctva č. 354, vedený Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor, a 
zároveň 
d) pozemok parcelné číslo C-KN 2248/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s 
výmerou 422 m 2 zapísaný na liste vlastníctva č. 1, vedený Okresným úradom Košice - okolie, 
katastrálny odbor (ďalej len „zaťažená nehnuteľnosť) 
a to práva cesty, prechodu a prejazdu v nevyhnutnom rozsahu, a to na základe zmluvy 
o zriadení vecného bremena v prospech vlastníkov, podielových spoluvlastníkov, bezpodielových 
spoluvlastníkov nehnuteľností (vecné bremeno sa zriaďuje IN REM), a to k: 
- parc. reg. C č. 386/1 druh pozemku záhrada, s výmerou 3011 m2 zapísaný na liste vlastníctva 
č. 164, vedený Okresným úradom Košice - okolie, katastrálny odbor v okrese Košice – okolie, obec 
Bačkovík, k. ú. Bačkovík (ďalej len susediaci pozemok, v prospech vlastníkov ktorého sa vecné 
bremeno zriaďuje), 
(ďalej spolu len nehnuteľnosti v prospech ktorých sa vecné bremeno zriaďuje). 
2) Vecné bremeno sa zriaďuje bezodplatne, v nevyhnutnom rozsahu, dočasne a trvá do 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného orgánu, ktorým dôjde ku kolaudácii miestnej 
komunikácie zriadenej na pozemkoch vo vlastníctve povinného z vecného bremena, špecifikovaných 
pod bodom 1, písm. a/ až d/ tohto uznesenia – zaťažené nehnuteľnosti. 
3) Povinným z vecného bremena je Obec Bačkovík, 044 45 Bačkovík č. 41, IČO: 00 323 934 
a oprávnenými z vecného bremena sú vlastníci, podieloví spoluvlastníci, resp. podieloví spoluvlastníci 
nehnuteľností v prospech ktorých sa vecné bremeno zriaďuje. Vecné bremeno sa zriaďuje IN REM, 
a to na základe zmluvy o zriadení vecného bremena uzavretej medzi povinným a oprávnenými. 
4) Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce Bačkovík, aby pripravil, podpísal za 
povinného z vecného bremena Zmluvu o zriadení vecného bremena, ako aj všetky listiny s tým 
súvisiace, vrátane prípadného dodatku k tejto zmluve na odstránenie vád vkladového konania 
a vykonal všetky potrebné úkony k tomu, aby uvedené vecné bremeno vzniklo a bolo zapísané do 
príslušnej evidencie nehnuteľností vedenej Okresným úradom Košice – okolie, katastrálny odbor. 
 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 
      Martin Boboňko 
      Michal Gona 
      František Joška 
      Tibor Gábor 
   proti:  0 
   zdržal sa:  0 
 

 

 

 



K bodu 14: Rôzne 
 
V bode rôzne neboli predložené žiadne ďalšie návrhy rokovania. 
 
K bodu 15: Záver 
 
Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva vo 

volebnom období 2022 - 2026.  
 

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová 
 

 

 

 

 

……………………………………….. 
                        Milan Gábor 
                    starosta 
 
Overovatelia:  
 
František Joška       ……………………………………….. 
 
Michal Gona  ………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

S Ľ U B 

  

starostu obce Bačkovík 

  

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. 

Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie 

starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“   

  

  

  

                                                         _________________________ 

                                                            Milan Gábor 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

  

 S Ľ U B 

poslanca Obecného zastupiteľstva v Bačkovíku 

  

,,Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť 

svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu 

Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 

všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie 

poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa 

svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ 

  

Poslanci: 

Martin Boboňko  …………………………….. 
 

Tibor Gábor   …………………………….. 
 

Michal Gona  …………………………….. 
 

Emil Joška   ……………………………. 
 

František Joška   ……………………………. 
 

  

 


