
Zápisnica a uznesenia
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 23. 8. 2022

Prítomní: Mgr. František Korečko, starosta
Martin Boboňko, poslanec
Marta Ovadová, poslanec
Miroslav Mičko, poslanec

Ďalší prítomní: Ing. Lenka Bimbóová, referentka obce
Slavomír Gábor, Bačkovík 96
Mário Joška, Bačkovík 91

Návrh programu:

1. Otvorenie zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Stav na účtoch obce a výška dlhu domácností.
5. Činnosť starostu obce v období medzi zasadnutiami obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie občanov (v prípade žiadosti).
7. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti č. 3 a č. 4..
8. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 2018 - 2022.
9. Rekonštrukcia výdajne stravy MŠ - odstúpenie od zámeru.
10. Výstavba podložia cesty v lokalite Kapusťanky - dofinancovanie.
11. Kosit - vypovedanie zmluvy o vývoze komunálneho odpadu, návrh novej zmluvy.
12. Nakladanie s Biologickým odpadom od 1. 1. 2023 (vývoz/kompostovanie domácností) -

informácie.
13. Verejná zbierka - Detské ihrisko Bačkovík 2022.
14. Spevnenie svahu pod cestou v Rómskej osade Bačkovík - informácie.
15. Plán obnovy EU - rozšírenie budovy školy - informácie.
16. Rôzne.
17. 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 a ostatných prítomných a skonštatoval, že
počet prítomných poslancov je 3, 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: Martin Boboňko, Miroslav Mičko

Uznesenie č. 33/2022:
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: Martina Boboňka a Miroslava Mička
2. zapisovateľa: Ing. Lenku Bimbóovu

Hlasovanie: za: 3 Miroslav Mičko
Martin Boboňko
Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:

Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania 24. zasadnutia OZ:

Program:
1. Otvorenie zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Stav na účtoch obce a výška dlhu domácností.
5. Činnosť starostu obce v období medzi zasadnutiami obecného zastupiteľstva.
6. Vystúpenie občanov (v prípade žiadosti).
7. Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti č. 3 a č. 4..
8. Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 2018 - 2022.
9. Rekonštrukcia výdajne stravy MŠ - odstúpenie od zámeru.

10. Výstavba podložia cesty v lokalite Kapusťanky - dofinancovanie.
11. Kosit - vypovedanie zmluvy o vývoze komunálneho odpadu, návrh novej zmluvy.
12. Nakladanie s Biologickým odpadom od 1. 1. 2023 (vývoz/kompostovanie

domácností) - informácie.
13. Verejná zbierka - Detské ihrisko Bačkovík 2022.
14. Spevnenie svahu pod cestou v Rómskej osade Bačkovík - informácie.
15. Plán obnovy EU - rozšírenie budovy školy - informácie.
16. Rušenie nočného kľudu nájomcami KD 21. 8. 2022 - Návrh nájomnej zmluvy na prenájom

sály Kultúrneho domu pre organizovanie rodinných osláv obyvateľov obce Bačkovík.
17. Rôzne.
18. Záver.

Uznesenie č. 34/2022:
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 obecného zastupiteľstva.

Hlasovanie: za: 3 Miroslav Mičko
Martin Boboňko
Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

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

Stav k 23. 8. 2022:

Bežný účet (obec): € 21 113,31 (384,60 - vlastníci “Kapusťanky”)
Bežný účet (základná škola, materská škola): € 25 795,40
Bežný účet (strava MŠ/ZŠ - dotácia z UPSVaR) € 2 856,51
Dotačný účet MOPS € 5 923,79
Rezervný účet: € 28 361,31
Výška dlhu domácností: € nezistená
Výška splatených dlžných pohľadávok od 30. 11. 2021: € nezistená

Uznesenie č. 35/2022:
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.

K bodu 5: Činnosť starostu obce v období medzi zasadnutiami Obecného zastupiteľstva.

Starosta obce informoval o svojej práci od predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva na
základe pracovného výkazu zverejneného na web sídle obce:

- Dostavba podložia cesty Kapusťanky
- Administrácia výstavby trasy NN (VSD)
- Obstaranie projektovej dokumentácie - parkovisko pred cintorínom
- Obstaranie Geometrického plánu - odčlenenie pozemkov cintorína a okolia
- Príprava a podanie žiadosti o dotáciu - zberný dvor a traktor
- Vydanie obecných novín
- Príprava na podanie žiadosti o dotáciu - dostavba školy (Plán obnovy)
- Rekonštrukcia obecného rozhlasu
- Gastro vybavenie kuchyne - vyradenie starého riadu, čiastočné dovybavenie
- Stavebná úprava vchodu do kuchyne
- Rekonštrukcia vchod OcÚ
- Príprava a organizácia divadelného predstavenia
- Pracovné porady s MOPS
- Údržba melioračného kanála (jednanie - štátny tajomník MP)
- Príprava a vedenie verejného zhromaždenia - detské ihrisko



- Administrácia úradu
- Aktualizácia web sídla

Uznesenie č. 36/2022:
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. informácie starostu o jeho činnosti v období medzi zasadnutiami OZ.

K bodu 6: Vystúpenie občanov.

K vystúpeniu na zasadnutí Obecného zastupiteľstva sa prihlásili občania Slavomír Gábor, trvale
bytom Bačkovík 96 a Mário Joška, trvale bytom Bačkovík 91. Prítomní obyvatelia obce požiadali
zastupiteľov, aby v súvislosti s bodom 16 rokovania boli podmienky prenájmu Kultúrneho domu
nastavené tak, aby neznemožňovali obyvateľom obce Bačkovík trvalo žijúcim v obci možnosť
prenájmu priestorov za rešpektovania primeraného zvýšenia hluku v okolí Kultúrneho domu
Bačkovík. Zároveň vyjadrili názor, že priestory Kultúrneho domu by nemali byť prenajímané osobám
s trvalým pobytom v obci Bačkovík, ktorý už sa ale v skutočnosti v obci nezdržiavajú (nezmenili si
trvalý pobyt na miesto pobytu).

K bodu 7: Správa hlavného kontrolóra z kontrolnej činnosti č. 3 a č. 4..

Ekonómka obce predložila OZ správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti:

- správa č. 3 - Kontrola pokladne 2022 - efektívnosť, hospodárnosť
- správa č. 4 - Kontrola došlých faktúr

Uznesenie č. 37/2022:
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. Správy hlavného kontrolóra obce z kontrolnej činnosti č. 3 a č. 4.

K bodu 8: Kontrola uznesení obecného zastupiteľstva 2018 - 2022.

Zástupca starostu obce Martin Boboňko informoval o stave kontroly uznesení obecného zastupiteľstva
v období 2018 - 2022 a predložil zoznam nesplnených a čiastočne nesplnených uznesení.

Číslo Znenie
uznesenia

Stav /
Poznámka

27/2019 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) odkúpenie pozemkov - parcela KN-C č. 80/1 - záhrady vo
výmere 445 m2 a parcela KN-C č. 80/3 - záhrady vo výmere

11. 4. 2019

B1 - úloha
nesplnená



204 m2 zapísaných na LV č. 268 v k. ú. Bačkovík  za kúpnu
cenu 500,- € priamym predajom týmto vlastníkom: Anton
Baran, rod. Baran, bytom Bačkovík 48, 044 45  Bidovce

B) poveruje
1) starostu predložiť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

zoznam parciel na verejných priestranstvách obce, ktoré sú vo
vlastníctve súkromných vlastníkov.

29/2019 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) starostu obce zistiť od rímsko-katolíckej cirkvi predpokladanú
cenu prístavby, na základe ktorej OZ rozhodne o schválení
žiadosti na nasledujúcom zasadnutí OZ.

11. 4. 2019

A1 - úloha
nesplnená

62/2019 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) cenu za dodávku pitnej vody verejným vodovodom vo výške
0,9000 €/m3 s platnosťou od 1.7.2019

2) cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou v sume 0,5100 €/m3

3) odpojenie vodomeru odberateľom, ktorých dlh/nedoplatok k
31.12.2019 presiahne posledny vyúčtovaný kvartál za dodávku
pitnej vody alebo za odvádzanie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou,

B) poveruje
1) obecný úrad písomne informovať dlžníkov o uznesení

zastupiteľstva a vyzvať dlžníkov, ktorí nedokážu zaplatiť dlh
naraz, aby sa s obecným úradom dohodli na splátkovom
kalendári.

28. 6. 2019

A3 - úloha
nesplnená

68/2019 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) obstaranie skrine do skladu v kultúrnom dome z rezervného
fondu obce vo výške max. 2 000 €.

28. 6. 2019

A1 - úloha
nesplnená

78/2019 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) výstavbu kanalizačného žľabu na odvádzanie  povrchových vôd
v rómskej osade Bačkovík.

27. 8. 2019

A1 - úloha
nesplnená

86/2019 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) upraviť podmienky štatútu fondu rozvoja rómskej osady
Bačkovík a zistiť či daný postup je v súlade so zákonmi.

27. 8. 2019

A1 - úloha
nesplnená

98/2019 Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 23. 10.



369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.
A) schvaľuje

1) vytvorenie fondu opráv s účinnosťou od roku 2021,
B) poverujú

1) vedenie obce vypracovať štatút fondu opráv v ktorom budú
stanovené podmienky tvorby.

2019

B1 - úloha
nesplnená

49/2020 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) použitie rezervného fondu na obstaranie projektovej
dokumentácie na výstavbu obecného vodovodu, kanalizácie a
cesty na novej ulici  “Kapušťanky” vo výške 5 000 €.

20. 7. 2020
A1 - úloha
nesplnená

36/2021 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 starostu o nedoplatkoch obyvateľov k 30. 09. 2021.
B) schvaľuje

1) zamedzenie zvyšovania dlhu obce po 30. 12. 2021
a) vypracovaním systému paušálnych mesačných splátok a

zúčtovaním preplatku/nedoplatku 1-krát v roku,
b) vypovedaním zmluvy o poskytovaní pitnej vody a

likvidácii odpadovej vody a odpojením dlžníka od
obecného vodovodu,

c) vymáhaním nedoplatkov formou zákonnej exekúcie.
d) vyradením obyvateľov - dlžníkov evidovaných v menších

obecných službách z evidencie aktivačných prác.

21. 10.
2021

B1b) -
úloha
nesplnená
B1c) -
úloha
nesplnená
B1d) -
úloha
čiastočne
splnená

6/2022 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) vypracovanie projektovej dokumentácie parkoviska pri cintoríne
s prejazdom poľnohospodárskych strojov a riešením odvodnenia
vo finančnej výške €2.000,- s použitím finančných prostriedkov
z RF obce vo výške €2.000,-,

2) vypracovanie geometrického plánu pre určenie
majetkoprávnych vzťahov vo finančnej výške €400,- s použitím
finančných prostriedkov z RF obce vo výške €400,-,

3) jednanie s existujúcimi vlastníkmi o odpredaji pozemku.

2. 3. 2022
A3 - úloha
nesplnená

28/2022 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. použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu vo výške

€7.000,- na zakúpenie prvkov mobiliára a stavebného materiálu
oddychovej zóny,

B) Poveruje
1. starostu obce zvolaním verejného zhromaždenia rodičov a

obyvateľov obce, na ktorom prítomní hlasovaním rozhodnú o

24. 5. 2022
B2 - úloha
nesplnená



lokalite výstavby na verejnom priestranstve obce a prvkoch
mobiliára,

2. starostu obce zorganizovať niekoľko dobrovoľníckych brigád,
počas ktorých obyvatelia obce postavia oddychovú zónu.

29/2022 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. použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu vo výške

€12.000,- na rekonštrukciu miestnosti výdajne stravy MŠ
Bačkovík.

24. 5. 2022

A1 - úloha
nesplnená

30/2022 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) žiadosť o zmenu územného plánu v lokalite Záhumnie, ktorá bude

realizovaná za podmienky, že vlastníci pozemkov v lokalite
Zahumnie daruje obci parcelu umožňujúcu výstavbu miestnej
komunikácie s obojsmernou premávkou, priestranstvom otočiska,
pásom pre technickú infraštruktúru a chodníkom požadovaných
technických noriem.

24. 5. 2022

A1 - úloha
nesplnená

Uznesenie č. 38/2022:
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. kontrolu uznesení obecného zastupiteľstva za obdobie 2018 - august 2022,
B) Schvaľuje následné zmeny uznesení:
1. Uznesenie č. 27/2019 - B1 - trvá,
2. Uznesenie č. 29/2019 - zrušené,
3. Uznesenie č. 62/2019 - A3 - zrušené,
4. Uznesenie č. 68/2019 - zrušené,
5. Uznesenie č. 78/2019 - zrušené,
6. Uznesenie č. 86/2019 - zrušené,
7. Uznesenie č. 98/2019 - B1 - trvá,
8. Uznesenie č. 49/2020 - trvá,
9. Uznesenie č. 36/2021 - B1 b,c,d - trvá,
10. Uznesenie č. 6/2022 - A3 - trvá,
11. Uznesenie č. 28/2022 - B2 - trvá,
12. Uznesenie č. 29/2022 - zrušené,
13. Uznesenie č. 30/2022 - trvá.

K bodu 9: Rekonštrukcia výdajne stravy MŠ - odstúpenie od zámeru

Uznesenie č. 39/2022:
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. Odstúpenie od zámeru rekonštrukcie výdajne stravy MŠ.

K bodu 10: Výstavba podložia cesty v lokalite Kapusťanky - dofinancovanie.

Starosta obce informoval o dostavbe podložia budúcej cesty v lokalite Kapusťanky (pozemok vo
vlastníctve obce) v projektovanej dĺžke a šírke. Náklady na výstavbu 2. etapy podložia dĺžky 190 m
boli vo výške €23.342,79-. Vlastníci susedných parciel financovali výstavbu 2. etapy na základe
rozpočtu z apríla 2022 podielovou investíciou v celkovej výške €18.720,-. Výstavba v júni 2022
prekročila investičné náklady o €4.622,79-. Dôvod: 1. Terén neumožnil predaj ornice, ktorý
predpokladal príjem do rozpočtu dostavby podložia. 2. Reliéf krajiny vyžadoval nákup kameňa nad
rámec rozpočtu výstavby. Starosta obce žiada zastupiteľstvo o dofinancovanie rozvojovej investície v
súlade územným plánom a územným rozvojom obce vo výške €4.622,79-.

Uznesenie č. 40/2022:
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. použitie finančných prostriedkov Rezervného fondu vo výške €4.622,79- na dostavbu

podložia cesty v lokalite Bačkovík Kapusťanky.

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Marta Ovadová
Miroslav Mičko

proti 0
zdržal sa: 0

K bodu 11: Kosit - vypovedanie zmluvy o vývoze komunálneho odpadu, návrh novej zmluvy.

Starosta obce informoval, že fa. Kosit (zmluvný vývozca komunálneho odpadu) v júli 2022 z dôvodu
legislatívnych zmien zákonov a zvýšeniu nákladov na spracovanie komunálneho odpadu (nutnosť
dotrieďovania komunálneho odpadu) vypovedal zmluvu o vývoze komunálneho odpadu k 31. 12.
2022. K termínu zastupiteľstva fa. nepredložila návrh zmluvy na vývoz komunálneho odpadu v roku
2023.

Uznesenie č. 41/2022:
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 vypovedaní zmluvy vývozcu komunálneho odpadu fa. Kosit,
B) Poveruje starostu obce
1. predložiť zastupiteľstvu obce návrh zmluvy na vývoz komunálneho odpadu v roku 2023 po

jej obdržaní,
2. predložiť analýzu ceny za vývoz komunálneho odpadu pre domácnosť obce Bačkovík.

K bodu 12: Nakladanie s Biologickým odpadom od 1. 1. 2023 (vývoz/kompostovanie
domácností) - informácie.



Starosta obce informoval o liste, ktorý obec v júli 2022 zasla do všetkých domácností, informovala o
legislatíve prikazujúcej obciam od januára 2023 zabezpečiť kompostovanie (zákonná podmienka
kompostovania 100% domácností) alebo vývoz biologického odpadu a žiadala domácnosti o
prehlásenie, že kompostujú biologický odpad.

Starosta obce predstavil analýzu triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na
Slovensku, ktorú vypracoval Zväz odpadového priemyslu (ZOP). Analýza ukázala, že zber KBO je
mimoriadne finančne nákladný, pričom úspešnosť jeho vytriedenia sa pri oslovených obciach
pohyboval na úrovni 12 %. V reálnych číslach to predstavuje zhruba 11 kg na obyvateľa za rok 2021.
Podľa analýzy je priemerná cena za jednu tonu vyzbieraného a spracovaného KBO až na úrovni 342
eur. Oslovené obce uviedli cenové rozpätie od 36 až do 1 338 eur za tonu. Pre porovnanie: priemerná
cena za zber a spracovanie jednej tony zmesového komunálneho odpadu je v súčasnosti na úrovni 65 -
75 eur za tonu.

Ak by obec Bačkovík vychádzala z analýzy ZOP pre rok 2021 (priemerna množstvo BRO na
obyvateľa 11 kg), obec Bačkovík pri aktuálnom počte obyvateľov (570) by vyprodukovala v
priemere 6,27 ton BRO, čo by činilo náklady na likvidáciu BRO do výšky €2.144,-.

Obec Bačkovík eviduje 107 samostatných domácností. K termínu zastupiteľstva predložilo obecnému
úradu 14 domácností prehlásenie o kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a
biologicky rozložiteľného odpadu vznikajúceho v domácnosti.

Starosta obce navrhuje zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov k problematike kompostovania /
vývozu biologického odpadu a dopadu na cenu za vývoz komunálneho odpadu na obyvateľa v roku
2023.

Uznesenie č. 42/2022:
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. informácie o povinnostiach obce pri nakladaní s biologickým odpadom od začiatku roka

2023,
B) Poveruje starostu obce
1. zvolať verejné zhromaždenie k problematike kompostovania / vývozu biologického odpadu a

dopadu na cenu za vývoz komunálneho odpadu na obyvateľa v roku 2023.

K bodu 13: Verejná zbierka - Detské ihrisko Bačkovík 2022.

Starosta obce informoval o Verejnom zhromaždení na ktorom obyvatelia obce rozhodli o mobiliári
detského ihriska v hodnote €5.721,60- (jednovežová zostava, dvojhojdačka, kolotoč na státie).

Požadované prvky na základe bezpečnostných noriem vyžadujú inštaláciu dopadových plôch s
celkovým rozmerom 97,5 m2 (investičný náklad ). Obec na základe uznesenia o výstavbe detského
ihriska (€7.000,-) objednala 45 m2 dopadovej plochy v hodnote €1.296,-. Na výstavbu požadovaných
bezpečnostných prvkov dopadovej plochy v plnom rozsahu obci chýba €1.400,-.



Starosta obce navrhuje, aby obecné zastupiteľstvo na základe Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení, § 11, odsek 4, písmeno b) vyhlásilo verejnú zbierku:

Názov zbierky: Verejná zbierka - Detské ihrisko Bačkovík 2022
Organizátor: Obec Bačkovík
Účely: a) rozvoj sociálnych služieb a telovýchovy, b) podpora práce s deťmi.
Správny orgán: Obecné zastupiteľstvo Bačkovík
Uznesenie: č. 43/2022
Dátum konania: 01. 09. 2022 - 31. 12. 2022
Spôsoby vykonávania:
- bankovým prevodom
- zbieraním do prenosných pokladničiek
- darovacia sms
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK52 0200 0000 0000 1182 5542
Miesto konania zbierky: Obec Bačkovík
Dátum predloženia záverečnej správy zbierky: 15. 1. 2023
Zodpovedné osoby: Ing. Lenka Bimbóová, Nižná Kamenica 41, 044 45
Náklady na organizáciu zbierky: €20,-
Hrubý výnos zbierky: - EUR
Čistý výnos zbierky: - EUR

Uznesenie č. 43/2022:
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. vyhlásenie verejnej zbierky “Verejná zbierka - Detské ihrisko Bačkovík 2022” určenej na

výstavbu detského ihriska,
2. použitie rezervného fondu vo výške 1400 € na dokúpenie dopadovej plochy detského ihriska

(45 m2)
B) Poveruje starostu obce
1. propagáciou verejnej zbierky.

Hlasovanie: za: 3 Miroslav Mičko
Martin Boboňko
Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 14: Spevnenie svahu pod cestou v Rómskej osade Bačkovík - informácie.

Starosta obce informoval, že miestna komunikácia v rómskej osade v blízkosti súpisného čísla
Bačkovík 84 začala na jej krajnici praskať z dôvodu pomalého zosuvu svahu pod miestnou



komunikáciou. Obec z dôvodu hroziaceho poškodenia miestnej komunikácie, verejného vodovodu a
verejnej kanalizácie zabezpečila spevnenie svahu umiestnením 48 ton zeminy a inertného stavebného
odpadu na zosúvajúci sa svah. Náklady na spevnenie svahu činili investíciu €1.505,-.

Uznesenie č. 44/2022:
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. nebezpečenstvo poškodenia miestnej komunikácie, verejného vodovodu a verejnej

kanalizácie v Rómskej osade Bačkovík,
2. spevnenie svahu pod miestnou komunikáciou v obstarávacej cene €1.505,-.

K bodu 15: Plán obnovy EU - rozšírenie budovy školy - informácie.

Starosta obce informoval o zámere Vlády SR dobudovať školy s dvojzmennou prevádzkou z Plánu
obnovi EU a komunikácii Úradu vlády SR s obcou Bačkovík o stavebných možnostiach dostavby,
podmienkach žiadosti o dotáciu, výške finančnej spoluúčasti obce 0% a predpokladanom termíne
zverejnenia výzvy k uchádzaniu sa o dotáciu v septembri 2022.

Starosta obce odporúča uchádzať sa o dotáciu v prípade jej zverejnenia a rozšírenie objektu školy na
pozemku obce a obnovy existujúcej budovy školy a bude zastupiteľov informovať o ďalšom postupe
Úradu vlády SR a Ministerstva školstva.

Uznesenie č. 45/2022:
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 pripravovanej výzve o nenávratný finančný príspevok na odstránenie

dvojzmennej prevádzky škôl z Plánu obnovy EÚ.

K bodu 16: Rušenie nočného kľudu nájomcami KD 21. 8. 2022 - Návrh nájomnej zmluvy na
prenájom sály Kultúrneho domu pre organizovanie rodinných osláv obyvateľov obce Bačkovík

Starosta obce informoval, že Polícia SR v skorých ranných hodinách dňa 21. 8. 2022 o 2:35 hod.
starostu telefonicky informovala o ohlásení narušenia nočného kľudu nájomcami Kultúrneho domu
Bačkovík a požiadala ho o prítomnosť pri Kultúrnom dome. Starosta sa o 2:50 hod. dostavil k objektu
KD a požiadal nájomcov, aby prestali narúšať nočný kľud hlasnými prejavmi pred budovou KD,
spevom a hudobnou reprodukciou. Následne starosta obce podal na oddelení Polície v Bidovciach dňa
22. 8. 2022 vysvetlenie, kto bol prenajímateľom priestorov KD za účelom rodinnej oslavy.

Starosta obce predložil nový Návrh nájomnej zmluvy na prenájom sály Kultúrneho domu pre
organizovanie rodinných osláv obyvateľov obce Bačkovík (príloha zápisnice OZ).

Uznesenie č. 46/2022:
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. Nájomnú zmluvu na prenájom sály Kultúrneho domu Bačkovík pre organizovanie rodinných

osláv obyvateľov obce Bačkovík s následnými zmenami:
a. záloha za prenájom - 300 €,
b. prenájom len obyvateľom trvalo žijúcim v obci,
c. prenájom nie je možný, ak žiadateľ za posledných 5 rokov počas prenájmu porušil

verejný poriadok alebo nočný kľud,
d. po 23:59 hod. je prenajímateľ povinný znížiť hlasitosť hudby do takej miery, aby

nerušil nočný kľud.

Hlasovanie: za: 3 Miroslav Mičko
Martin Boboňko
Marta Ovadová

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 17: Rôzne

V bode rôzne neboli predložené žiadne ďalšie návrhy rokovania.

K bodu 18: Záver

Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva
vo volebnom období 2018 - 2022.

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko
starosta

Overovatelia:

Miroslav Mičko       ………………………………………..

Martin Boboňko ………………………………………...


