
Zápisnica a uznesenia  

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík  

vo volebnom období 2022-2026  

konaného dňa 14. 12. 2022 
 

Prítomní:  Milan Gábor, 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 

   Ľubica Gonová, referentka obce 

          

Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu rokovania OZ. 

4. Stav na účtoch obce a výška dlhu domácností. 

5. Vystúpenie občanov (v prípade ţiadosti). 

6. VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 

rok 2023.  

7. VZN č. 2/2023 o miestnych daniach na rok 2023. 

8. VZN č. 3/2023 o miestnej dani za psa na rok 2023. 

9. VZN č. 4/2023 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených 

obcou Bačkovík.  

10. Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2022. 

11. Ţiadosť o prenájom sály na Štefanskú zábavu.  

12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022 – ZŠ Bačkovík. 

13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2021/2022 – MŠ Bačkovík.  

14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bačkovík.  

15. Správa HK č. 6/2022 o kontrole pokladnice. 

16. Rôzne. 

17. Záver. 

 

 

K bodu 1: Otvorenie zasadnutia 
Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Bačkovíku otvoril a viedol Milan Gábor, starosta obce. 

V úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných a skonštatoval, ţe 

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: Tibor Gábor, Michal Gona 



 

Uznesenie č. 17/2022/2: 
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 

   zdrţal sa:  0 

 

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:  

Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania OZ: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 

3. Schválenie programu rokovania OZ. 

4. Stav na účtoch obce a výška dlhu domácností. 

5. Vystúpenie občanov (v prípade ţiadosti). 

6. VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na 

rok 2023.  

7. VZN č. 2/2023 o miestnych daniach na rok 2023. 

8. VZN č. 3/2023 o miestnej dani za psa na rok 2023. 

9. VZN č. 4/2023 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených 

obcou Bačkovík.  

10. Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2022. 

11. Ţiadosť o prenájom sály na Štefanskú zábavu.  

12. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2021/2022 – ZŠ Bačkovík. 

13. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2021/2022 – MŠ Bačkovík.  

14. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bačkovík.  

15. Správa HK č. 6/2022 o kontrole pokladnice. 

16. Rôzne. 

17. Záver. 

 

Uznesenie č. 18/2022/2: 
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 rokovania OZ bez výhrad. 

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 



      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

K bodu 4: Stav na účtoch obce a výška dlhu domácností. 
 

Stav k 14. 12. 2022: 

 

Beţný účet (obec):      € 1 911,21  

 z toho       (384,60 - vlastníci “Kapusťanky”) 

 z toho      (100,00 - Zbierka - Ihrisko) 

Beţný účet (základná škola, materská škola): € 9 141,61 

Beţný účet (strava MŠ/ZŠ - dotácia z UPSVaR) € 2 472,97 

Dotačný účet MOPS     € 13 868,05 

Rezervný účet:     € 4 410,02 (10 937,17) 

Výška dlhu domácností:    € 15 363,23 

Výška splatených dlţných pohľadávok od 30. 11. 2021: € 9 057,20 

 

Uznesenie č. 19/2022/2: 
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. informáciu o stave na účtoch obce a výške dlhu domácností.  

 

K bodu 5: Vystúpenie občanov. 
 

O vystúpenie poţiadala p. Závacka. Obecnému zastupiteľstvu predniesla návrh, aby odhŕňač 

odhŕňal aj cestu na ich ulici. Starosta ubezpečil p. Závackú, ţe ulica k jej domu bude 

odhŕňaná. 

Ďalšou ţiadosťou p. Závackej je, aby kosit chodil vyváţať smeti aj na ich ulicu. Starosta 

poţiadal p. Závacku aby vyzbierala súhlasy od vlastníkov pozemkov, ţe môţe firma kosit 

chodiť po ich súkromnej ceste. Ak všetci vlastníci budú súhlasiť, poţiada kosit o vývoz 

odpadu na ich ulici.  

 

K bodu 6: VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný 

odpad na rok 2023.  

Starosta obce predloţil OZ návrh VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad 

a drobný stavebný odpad na rok 2023, v ktorom je návrh poplatku za komunálny odpad 

v sume 20 € na jednu osobu na rok. OZ navrhuje  

 

Uznesenie č. 20/2022/2: 
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. VZN č. 1/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

na rok 2023. 

 

Hlasovanie:  za:   3 Emil Joška 



 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  2 Michal Gona 

      Martin Boboňko 

   zdrţal sa:  0 

 

K bodu 7: VZN č. 2/2023 o miestnych daniach na rok 2023. 

Starosta obce predloţil OZ návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach na rok 2023.  

 

Uznesenie č. 21/2022/2: 
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.VZN č. 2/2023 o miestnych daniach na rok 2023. 

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

 

K bodu 8: VZN č. 3/2023 o miestnej dani za psa na rok 2023. 

Starosta obce predloţil OZ návrh VZN č. 3/2023 o miestnej dani za psa na rok 2023. 

 

Uznesenie č. 22/2022/2: 
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.VZN č. 3/2023 o miestnej dani za psa na rok 2023 

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

 

K bodu 9: VZN č. 4/2023 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach 

zriadených obcou Bačkovík.  

Starosta obce predloţil OZ návrh VZN č. 4/2023 o výškach príspevkov v školách a školských 

zariadeniach zriadených obcou Bačkovík. 

 

Uznesenie č. 23/2022/2: 
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.VZN č. 3/2023 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených 

obcou  

Bačkovík.  

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

 

K bodu 10: Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2022. 

Ekonómka obce predloţila OZ úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2022. Starosta obce navrhuje OZ 

zároveň schváliť moţnosť vykonať rozpočtové opatrenia starostom obce vo volebnom 

období  2022-2026  nasledovne: 

-  povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy 10 000 € 

štvrťročne 

- presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a výdavky do výšky 10 000 € štvrťročne 

- viazanie rozpočtových výdavkov do výšky 10 000 € štvrťročne 

Starosta obce poţiadal OZ o schválenie pouţitia rezervného fondu na preklenutie na úhradu 

mzdových výdavkov za mesiac december 2022, ktoré budú vyplatené zamestnancom obce 

v januári 2023. Poţičané finančné prostriedky z rezervného fondu budú na účet rezervného 

fondu vrátené do konca roka 2023.  

 

 2022 

Príjmy - beţný rozpočet 550 738 

Výdavky - beţný rozpočet 556 788 

Prebytok rozpočtu -6 050 

Príjmy - kapitálový rozpočet 13 340 

Výdavky - kapitálový rozpočet 45 146 

Schodok rozpočtu -31 806 

Príjmy - finančné operácie 49 092 

Výdavky - finančné operácie 0 

Prebytok rozpočtu 49 092 

Celkové príjmy rozpočtu po zmenách 613 170 



Celkové výdavky rozpočtu po zmenách 601 934 

Prebytok rozpočtu 11 236 

 

Uznesenie č. 24/2022/2: 
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.Úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2022 

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

 

2.Oprávnenie vykonať rozpočtové opatrenie starostom obce vo volebnom období 2022-    

2026 nasledovne: 

- povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov obce do sumy 10 000 € 

štvrťročne 

- presun finančných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu obce, pričom sa nemenia 

celkové príjmy a výdavky do výšky 10 000 € štvrťročne 

- viazanie rozpočtových výdavkov do výšky 10 000 € štvrťročne 

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

3.Pouţite rezervného fondu na preklenutie na úhradu mzdových výdavkov v januári 2023 

s vrátením finančných prostriedkov na účet rezervného fondu do konca roka 2023.  

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

 

 

 

 



K bodu 11: Ţiadosť o prenájom sály na Štefanskú zábavu.  

Starosta obce predloţil OZ Ţiadosť o prenájom sály na Štefanskú zábavu, ktorú obci doručila 

p. Bélová. Kontrolórka OZ informovala, ţe občanovi, ktorý má dlh voči obci nemôţe byť 

poskytnutá sála.  

 

Uznesenie č. 25/2022/2: 
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.Ţiadosť o prenájom za predpokladu, ţe ţiadateľ uhradí celý dlh voči obci vo výške 

750,15 € do 5 dní od konania OZ.  

 

Hlasovanie:  za:   3 Emil Joška 

 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  2 Michal Gona 

      Martin Boboňko 

   zdrţal sa:  0 

 

 

K bodu 12: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022 – ZŠ Bačkovík. 

Starosta obe predloţil OZ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2021/2022 za ZŠ Bačkovík.  

 

Uznesenie č. 26/2022/2: 
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.Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  

2021/2022 za ZŠ Bačkovík.  

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

 

K bodu 13: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2021/2022 – MŠ Bačkovík.  

Starosta obe predloţil OZ Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach za školský rok 2021/2022 za MŠ Bačkovík.  

 

Uznesenie č. 27/2022/2: 
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.Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  

2021/2022 za MŠ Bačkovík.  

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

K Bodu 14: Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Bačkovík.  

Hlavná kontrolórka obce informovala OZ, ţe vo január 2023 končí jej volebné obdobie. Preto 

je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra obce. OZ stanovuje pracovný úväzok 

hlavného kontrolóra obce na 25 %. Prihlášky bude potrebné odovzdať do 16.1.2023. 

 

Uznesenie č. 28/2022/2: 
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.Pracovný úväzok hlavného kontrolóra obce na nové obdobie na 25 %.  

2.Doručenie prihlášok pre voľby kontrolóra obce do 16.1.2023 do podateľne obce 

Bačkovík.  

 

Hlasovanie:  za:   5 Emil Joška 

      Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdrţal sa:  0 

 

 

 

K bodu 15: Správa HK č. 6/2022 o kontrole pokladnice. 

Hlavná kontrolórka obce predloţila OZ č. 6/2022 o kontrole pokladnice. 

 

Uznesenie č. 29/2022/2: 
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 hlavnej kontrolórky obce č. 6/2022 o kontrole pokladnice.  

 

K bodu 14: Rôzne 
 

V bode rôzne neboli predloţené ţiadne 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:  

 

Tibor Gábor       ……………………………………….. 

 

Michal Gona  ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 


