
Zápisnica a uznesenia
z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 13. 5. 2019

Prítomní: Mgr. František Korečko, starosta obce
Miroslav Mičko, poslanec
Radoslav Zuskár, poslanec
Martin Bajus, poslanec
Mgr. Marta Ovadová, poslankyňa
Martin Boboňko, zástupca starostu

Ďalší prítomní: Terézia Kinlovičová, hlavná kontrolórka obce
Ing. Lenka Bimbóová, pracovníčka OcU
František Mikloš, pracovník OcU

Návrh programu zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia.
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
4. Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania obecného

zastupiteľstva.
5. Žiadosti o prenájom sály a žiadosť o poskytnutie miestnosti pre misijné aktivity.
6. VZN č. 4/19 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Bačkovík zakázané

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
7. VZN 5/19 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Bačkovík a ochranu verejnej zelene v obci

Bačkovík.
8. VZN č. 6/19 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Bačkovík.
9. VZN č. 7/19 o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

v obci Bačkovík.
10. VZN č. 8/19 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou.
11. VZN č. 9/2019 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci Bačkovík.
12. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2019.
13. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bačkovík.
14. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.

45/2019 Z. z.
15. Žiadosť skupiny obyvateľov o zaradenie parciel do územného plánu obce - Bodonský, Tkáčová,

Škrak.
16. Záujem obyvateľov o výstavbu inžinierskych sietí (nová ulica).
17. Žiadosť obecnej rim-kat. komunity o prístavbu samostatného vchodu do modlitebne.
18. Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obecného úradu - objednanie projektovej dokumentácie.
19. Úžitkové vozidlo k údržbe obce - možnosti obstarania.
20. Žiadosť o povolenie pripojenia na vodovod a kanalizáciu - Gabriel Gábor, Bačkovík 110.
21. Nelegálna výstavba na parcelách cudzích vlastníkov, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

pod rómskou osadou - informovanie starostom.



22. Prečistenie kanalizačnej vetvy obecnej kanalizácie.
23. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2018.
24. Majetkové vysporiadanie s vlastníkmi parciel v okolí Kultúrneho domu - Jednota spotrebné

družstvo Košice.
25. Rôzne.
26. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 13. 5. 2019.
27. 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 5, t. j. Obecné zastupiteľstvo v Bačkovíku je spôsobilé rokovať a
uznášať sa.

K bodu 2: Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka: Ing. Lenka Bimbóová
Overovatelia zápisnice: Martin Bajus, Radoslav Zuskár

Uznesenie č. 33/2019:
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. Overovateľov zápisnice: Martina Bajusa, Radoslava Zuskára
2. zapisovateľku: Ing. Lenku Bimbóovú

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:
Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania 3. zasadnutia OZ:
Program:
28. Otvorenie zasadnutia.
29. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
30. Schválenie programu obecného zastupiteľstva.
31. Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania obecného

zastupiteľstva.
32. Žiadosti o prenájom sály a žiadosť o poskytnutie miestnosti pre misijné aktivity.
33. VZN č. 4/19 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Bačkovík zakázané

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
34. VZN 5/19 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Bačkovík a ochranu verejnej zelene v obci

Bačkovík.



35. VZN č. 6/19 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Bačkovík.
36. VZN č. 7/19 o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

v obci Bačkovík.
37. VZN č. 8/19 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou.
38. VZN č. 9/2019 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci Bačkovík.
39. Plnenie rozpočtu k 31. 3. 2019.
40. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bačkovík.
41. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č.

45/2019 Z. z.
42. Žiadosť skupiny obyvateľov o zaradenie parciel do územného plánu obce - Bodonský, Tkáčová,

Škrak.
43. Záujem obyvateľov o výstavbu inžinierskych sietí (nová ulica).
44. Žiadosť obecnej rim-kat. komunity o prístavbu samostatného vchodu do modlitebne.
45. Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obecného úradu - objednanie projektovej dokumentácie.
46. Úžitkové vozidlo k údržbe obce - možnosti obstarania.
47. Žiadosť o povolenie pripojenia na vodovod a kanalizáciu - Gabriel Gábor, Bačkovík 110.
48. Nelegálna výstavba na parcelách cudzích vlastníkov, majetkoprávne vysporiadanie pozemkov

pod rómskou osadou - informovanie starostom.
49. Prečistenie kanalizačnej vetvy obecnej kanalizácie.
50. Majetkové priznanie starostu obce za rok 2018.
51. Majetkové vysporiadanie s vlastníkmi parciel v okolí Kultúrneho domu - Jednota spotrebné

družstvo Košice.
52. Rôzne.
53. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 13. 5. 2019.
54. Záver

Uznesenie č. 34/2019:
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. program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0



K bodu 4: Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania
obecného zastupiteľstva:

:: nová ulica

- jednanie architektonické štúdio Atrium - možnosti zmeny územného plánu
- jednanie fa. Inžinierske stavby - rozpočet na výstavbu novej ulice (viac v samostatnom bode
programu)
- jednanie VÚC KSK - možnosti dotácií na rozvoj obce

:: rómska komunita

- návšteva splnomocnenca vlády pre rómske komunity
- jednanie s právnikmi - postup majetkoprávneho vysporiadania parciel pod rómskou osadou
- prezentácia sporenia rómskych rodín pre legálnu výstavbu
- jednanie OZ “pre lepsi zivot” - záujem o vzdelávaciu komunitnú prácu s rómskymi matkami

:: ďalšie úlohy

- organizácia obecnej brigády - likvidácia čiernych skládok (poďakovať sa)
- príprava projektovej dokumentácie pre rekonštrukciu a zateplenie KD časť OcÚ (potreba uznesenie
"súhlas s rekonštrukciou a zateplením")
- odkúpenie pozemku pred KD od p. Barana, vklad do katastra
- elektroinštalatér - výmena ističov (verejné osvetlenie, kuchyňa, renovácia ovládania verejného
osvetlenia)
- vypratanie priestoru knižnice - využitie pre obecnú komunitnú prácu
- fundraising - hľadanie finančných darcov (poďakovať sa)

Uznesenie č. 35/2019:
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 pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania obecného

zastupiteľstva.

K bodu 5: Žiadosť o prenájom sály a žiadosť o poskytnutie miestnosti pre misijné aktivity
Starosta obce informuje OZ o žiadosti o prenájom sály na krstiny prijatej od p. Natálie Joškovej, ktoré
sa majú uskutočniť 18.5.2019.
Ďalej starosta informuje OZ o žiadosti o poskytnutie  miestnosti pre misijné aktivity, kotré bude viesť
p. Kristem Wollam, misionárka z USA. Žiadosť bola prijatá od
Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rankovce.

Uznesenie č. 36/2019:
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. prenájom sály p. Natálii Joškovej na 18.5.2019

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

2. Prenájom miestnosti - obecná knižnica na misijné aktivity na základe nájomnej zmluvy.

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 6: VZN č. 4/19 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Bačkovík
zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 4/19 o ustanovení činnosti, ktorých vykonávanie je na území
obce Bačkovík zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.
Poslanci navrhujú doplniť sankcie za porušenie VZN, doplniť Verejné priestranstvo pri požiarnej
zbrojnici, doplniť že pálenie lístia a trávy je zakázané na verejných priestranstvách a zverejniť
informáciu, že pálenie na záhrade treba nahlásiť hasičom a vypýtať si od nich povolenie.

Uznesenie č. 37/2019:
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. VZN č. 4/19 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce Bačkovík zakázané

alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0



K bodu 7: VZN 5/19 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Bačkovík a ochranu verejnej
zelene v obci Bačkovík.
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 5/19 o pravidlách na udržiavanie v obci Bačkovík a ochranu
verejnej zelene v obci Bačkovík.
Poslanci navrhujú vymazať v článku 4 bod c. Bod d doplniť a doplniť sankcie za porušenie VZN.

Uznesenie č. 38/2019:
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. VZN 5/19 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci Bačkovík a ochranu verejnej zelene v

obci Bačkovík.

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 8: VZN č. 6/19 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci
Bačkovík.
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 6/19 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky
služieb v obci Bačkovík.

Uznesenie č. 39/2019:
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. VZN č. 6/19 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Bačkovík.

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 9: VZN č. 7/19 o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na
trhových miestach v obci Bačkovík.
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 7/19 o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní
služieb na trhových miestach v obci Bačkovík.
OZ navrhuje doplniť do VZN sankcie za porušenie VZN.



Uznesenie č. 40/2019:
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. VZN č. 7/19 o trhovom poriadku a predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových

miestach v obci Bačkovík.

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 10: VZN č. 8/19 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou.
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 8/19 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach
zriadených obcou.

Uznesenie č. 41/2019:
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. VZN č. 8/19 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou.

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 11: VZN č. 9/19 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v obci Bačkovík
Starosta obce informoval OZ o potrebe vypracovať VZN o určení názvov ulíc a verejných
priestranstiev v obci Bačkovík, preto žiada o navrhnutie jednotlivých názvov, ktoré budú zapracované
do VZN.
OZ navrhuje nasledovné názvy verejných priestrantiev:
Verejné priestranstvo “Pred požiarnou zbrojnicou”
Verejné priestranstvo “pred obecným úradom”

Uznesenie č. 42/2019:
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. Názvy verejných priestranstiev a ich zapracovanie do VZN

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu č. 12: Plnenie rozpočtu k 31.3.2019

Príjmy bežného rozpočtu 97 352,95

Výdavky bežného rozpočtu 81 583,66

Prebytok bežného rozpočtu 15 769,29

Príjmy kapitálového rozpočtu 0

výdavky kapitálového rozpočtu 1 900,00

schodok kapitálového rozpočtu -1 900,00

Finančné operácie príjmové 8 956,37

Finančné operácie výdavkové 0

Finančné operácie - prebytok 8 956,37

Celkové príjmy 106 309,32

Celkové výdavky 83 483,66

Prebytok rozpočtu 22 825,66

Uznesenie č. 43/2019:
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. Plnenie rozpočtu k 31.3.2019

K bodu 13: Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bačkovík.
Kontrolórka obce predniesla OZ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bačkovík.

Uznesenie č. 44/2019:
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. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bačkovík
Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko

Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 14: Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle
zákona    č. 54/2019 Z. z.
Kontrolórka obce predniesla OZ Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných
v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z..

Uznesenie č. 45/2019:
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 kontrolórky obce o zásadách podávania, preverovania a evidovania podnetov

podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 15: Žiadosť skupiny obyvateľov o zaradenie parciel do územného plánu obce -
Bodonský, Tkáčová, Škrak.

Uznesenie č. 47/2019:
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. žiadosť o zmenu územného plánu, ktorá bude realizovaná na základe schválenia obecného

zastupiteľstva a za podmienky, že skupina vlastníkov pozemkov v lokalite Poddubiny odpredá
za cenu €1,- parcelu šírky 10 m od osi dna hydromelioračného kanálu pre účel výstavby
budúcej miestnej komunikácie.

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár



Martin Boboňko
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 16: Záujem obyvateľov o výstavbu inžinierskych sietí (nová ulica)
Starosta obce na základe žiadosti skupiny obyvateľov o zaradenie parciel v lokalite Poddubiny do
územného plánu obce a následnom vymedzení 17 stavebných parciel týchto vlastníkov pre účely
výstavby rodinných domov informoval OZ:

A) o potenciálnej stavebnej lokalite s počtom 27 parciel vhodných na výstavbu
B) o predbežnom rozpočte na výstavbu:
1. vodovodnej trasy - €64.000,-
2. kanalizačnej trasy - 135.000,-
3. rekonštrukcie hydromelioračného kanála - €102.000,-

Uznesenie č. 46/2019:
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 možnostiach výstavby inžinierskych sieti pre výstavbu rodinných domov

K bodu 17: Žiadosť obecnej rim-kat. komunity o prístavbu samostatného vchodu do
modlitebne.
Starosta obce informoval OZ, že rím.kat. komunita zatiaľ nepredložila predbežný rozpočet nákladov
na prístavbu samostatného vchodu do modlitebne.
Uznesenie č. 49/2019:
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 prístavbe samostatného vchodu do modlitebne nachádzajúcej sa v

budove obecného úradu.

K bodu 18: Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie obecného úradu - objednanie projektovej
dokumentácie.
Starosta obce informoval OZ o možnosti rekonštrukcie vykurovania a zateplenia obecného úradu
prostredníctvom výzvy, ktorá má byť vyhlásená v roku 2019 a o tom, že k tomu aby sme sa mohli do
výzvy zapojiť, potrebujeme mať pripravenú projektovú dokumentáciu.
Uznesenie č. 50/2019:
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. rekonštrukciu vykurovania spojenú so zateplením budovy Obecného úradu a kultúrneho domu

- časť Obecný úrad.



Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

2. objednanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 20: Úžitkové vozidlo k údržbe obce - možnosti obstarania.
Starosta obce informoval OZ o potrebe úžitkového vozidla k údržbe a rozvoju obce - na vývoz
odpadu, pokosenej trávy a podobne.

Uznesenie č. 51/2019:
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. Radoslava Zuskára vykonaním prieskumu trhu s úžitkovými vozidlami z hľadiska ceny a z

hľadiska potrieb obce do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

K bodu 21: Žiadosť o povolenie pripojenia na vodovod a kanalizáciu - Gabriel Gábor, Bačkovík
110.
Starosta obce informoval OZ o žiadosti prijatej od p. Gabriela Gábora, Bačkovík 110 o povolenie
pripojenia na vodovod a kanalizáciu.

Uznesenie č. 52/2019:
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. skontrolovať parcely č. 1982/5 a 2242/2 - kto je vlastníkom.
2. majiteľa domu doložiť doklady k pozemku.

K bodu 22: Nelegálna výstavba na parcelách cudzích vlastníkov, majetkoprávne vysporiadanie
pozemkov pod rómskou osadou - informovanie starostom.
bod presunutý na nasledujúce zasadnutie OZ.



K bodu 23: Prečistenie kanalizačnej vetvy obecnej kanalizácie.
bod presunutý na nasledujúce zasadnutie OZ.

K bodu 24: Majetkové priznanie starostu obce za rok 2018
Starosta obce informoval OZ o odovzdaní majetkového priznania za rok 2018 k nahliadnutiu komisii
pre ochranu verejného záujmu pri výkone prác verejnými činiteľmi.
Uznesenie č. 53/2019:
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 podaní majetkového priznania.

K bodu 25: Majetkové vysporiadanie s vlastníkmi parciel v okolí Kultúrneho domu - Jednota
spotrebné družstvo Košice.
bod presunutý na nasledujúce zasadnutie OZ.

K bodu 25: Rôzne.
K bodu rôzne neboli podané žiadne návrhy.

K bodu 25: Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 13. 5. 2019.
Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia k prejednaným bodom a súhlasí s ich
zaznamenaním v zápisnici.

Uznesenie č. 54/2019:
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. prijaté uznesenia z 4. zasadnutia OZ zo dňa 13.5.2019.

Hlasovanie: za: 5 Miroslav Mičko
Mgr. Marta Ovadová
Martin Bajus
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 26: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva
počas volebného obdobia 2018 - 2022.

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko



starosta

Overovatelia:
Radoslav Zuskár ………………………………………..

Martin Bajus…………………………………………….


