
Zápisnica a uznesenia  

zo zasadnutia  Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík  

vo volebnom období 2022-2026  

konaného dňa 17. 1. 2023 
 

Prítomní:  Milan Gábor, starosta obce 
   Martin Boboňko, poslanec 

Michal Gona, poslanec 

František Joška, poslanec 

Tibor Gábor, poslanec 

  

Ďalší prítomní:  Ing. Lenka Bimbóová, referentka obce 

   Terézia Kinlovičová, kontrolórka obce 

   Mgr. Vladimír Huňár 

          

Návrh programu: 
 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a volebnej komisie.  

3. Schválenie programu rokovania OZ. 

4. Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – Ing. Ľuboš Vasiľák.  

5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce.  

7. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – doplnenie člena 

komisie.  

8. Rôzne. 

9. 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, že 

počet prítomných poslancov je 4, 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, Martin Boboňko 

Volebná komisia: Michal Gona, František Joška  

 

Uznesenie č. 1/2023: 
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: Tibor Gábor, Martin Boboňko 

2. zapisovateľa: Ing. Lenku Bimbóovú   

3. volebnú komisiu: Michal Gona, František Joška  

 

Hlasovanie:  za:   4 Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 



      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:  

Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania OZ: 

 

1. Otvorenie zasadnutia. 

2. Určenie zapisovateľa,  overovateľov zápisnice a volebnej komisie.  

3. Schválenie programu rokovania OZ. 

4. Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – Ing. Ľuboš Vasiľák.  

5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

6. Voľba hlavného kontrolóra obce.  

7. Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – doplnenie člena 

komisie.  

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

 

Uznesenie č. 2/2023: 
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 

   zdržal sa:  0 

 

K Bodu 4: Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi – Ing. Ľuboš Vasiľák. 

Starosta obce predložil OZ Žiadosť o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podanú na obecný 

úrad dňa 29.12.2022 p. Ing. Ľubošom Vasiľákom.  

Starosta obce predložil OZ podmienky poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

podľa VZN obce Bačkovík č. 2/2015: 

 

1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  môže obec  poskytnúť len fyzickej osobe, ktorá 

má na území obce trvalý pobyt, nemá voči obci finančné záväzky (nemá dlhy na 

miestnych daniach, miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady, a pod), resp. má uzavretú dohodu o uznaní a splácaní dlhu, ktorú plní 

v dohodnutých splátkach.  

2. Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podáva fyzická osoba 

písomne na Obecný úrad v   Bačkovíku .  

 

 



3. Žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi predkladá k žiadosti:  

- právoplatné rozhodnutie o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi vydané úradom práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 

- u nezaopatrených detí doklad o návšteve školy,  

- doklad o čiastočnej alebo úplnej úhrade mimoriadnych výdavkov alebo čestné     

vyhlásenie o použití poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi (v tomto prípade  

      je žiadateľ povinný predložiť obci v lehote do 30 kalendárnych dní doklad o použití   

      finančných prostriedkov na účel poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi uvedený   

      v tomto čestnom vyhlásení), 

- doklad o úhrade nákladov spojených s bývaním, resp. dohodu o uznaní a splácaní  

      dlhu, ktorú spláca v dohodnutých  splátkach.  

 

OZ navrhuje požiadať p. Vasiľáka o potrebné doklady a na najbližšom OZ rozhodne 

o jednorazovej dávke na budúcom OZ 

 

Uznesenie č. 3/2023: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

A) navrhuje 

1.preloženie bodu programu na najbližšie OZ, ak p. Vasiľák doloží doklady podľa VZN č. 

2/2015.  

 

K bodu 5: Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

 

Uznesenie č. 4/2023: 
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 o kontrolnej činnosti za rok 2022. 

 

K bodu 6: Voľba hlavného kontrolóra obce 

Starosta obce predložil OZ prihlášky uchádzačov o post hlavného kontrolóra obce.  

A) Obci boli doručené dve prihlášky a to od Terézie Kinlovičovej a Mgr. Vladimíra 

Huňára.   

B) Poslanci OZ otvorili obálky a preskúmali ich obsah. Skonštatovali, že všetci uchádzači 

spĺňajú podmienky pre voľby hlavného kontrolóra.  Uchádzači sa odprezentovali.  

C) OZ uskutočnilo tajnú voľbu pomocou hlasovacích lístkov: 

Mgr. Vladimír Huňár – počet platných hlasov – 0 

Terézia Kinlovičová – počet platných hlasov – 4 

 

Za hlavnú kontrolórku bola zvolená Terézia Kinlovičová na pracovný úväzok 25 %. 

 

Uznesenie č. 5/2023: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík 

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

A) zvolilo 

1.za hlavnú kontrolórku obce Teréziu Kinlovičovú  

 

Hlasovanie:  za:   4 Martin Boboňko 



      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 7: Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia – doplnenie 

člena komisie.  

Poslanec OZ a predseda komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia 

František Joška navrhuje zvoliť ako ďalšieko člena danej komisie p. Pavla Gábora, bytom 

Bačkovík 75.  

 

Uznesenie č. 6/2023: 
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.ako člena komisie na ochranu verejného poriadku a životného prostredia p. Pavla  

Gábora, bytom Bačkovík 75.  

 

Hlasovanie:  za:   4 Martin Boboňko 

      Michal Gona 

      František Joška 

      Tibor Gábor 

   proti:  0 

   zdržal sa:  0 

 

K bodu 8: Rôzne 
 

V bode rôzne neboli predložené žiadne ďalšie návrhy rokovania. 

 

K bodu 9: Záver 
 

Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil  zasadnutie obecného 

zastupiteľstva vo volebnom období 2022 - 2026.  

 

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová 

 

 

……………………………………….. 

                        Milan Gábor 

                    starosta 

Overovatelia:  

 

Tibor Gábor        ……………………………………….. 

 

Martin Boboňko  ………………………………………. 

 

 



 

  

  

 

 

 

  

 


