
Zápisnica a uznesenia
zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 23. 10. 2019

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

Ďalší prítomní: Terézia Kinlovičová, hlavná kontrolórka obce
Ing. Lenka Bimbóová, pracovníčka 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. Správy hlavnej kontrolórky obce.
6. VZN č 11/2019 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou

Bačkovík.
7. Územný plán obce Bačkovík - žiadosť o dotáciu.
8. Územný plán obce Bačkovík - zmeny a doplnky 2 (Návrh na zmenu hraníc navrhovanej

zastavanosti obce).
9. Nová ulica - zameranie hydromelioračného kanála, zadanie pre spracovanie projektovej

dokumentácie.
10. Zateplenie Obecného úradu Bačkovík s výmenou vykurovacej technológie s využitím

obnoviteľných zdrojov energie - žiadosť o dotáciu.
11. Fond opráv vodovodnej siete obce - návrh.
12. Protipožiarna hliadka obce 2020 - 2022 - návrh členov.
13. Situácia naplnenosti Základnej školy Bačkovík - priestorové možnosti navýšenia kapacít.
14. Verejné studne v rómskej osade - údržba a dezinfekcia.
15. Osvetlenie veže kostola - návrh.
16. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ 2018/19.
17. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020 - hodnotenie naplnenosti.
18. Rôzne.
19. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 23. 10. 2019.
20. 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: Radoslav Zuskár, Miroslav Mičko

Uznesenie č. 89/2019:
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: Miroslava Mička, Radoslava Zuskára
2. zapisovateľku: Ing. Lenku Bimbóovú

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:
Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania 7. zasadnutia OZ:

Program:
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. Správy hlavnej kontrolórky obce.
6. VZN č 11/2019 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou

Bačkovík.
7. Územný plán obce Bačkovík - žiadosť o dotáciu.
8. Územný plán obce Bačkovík - zmeny a doplnky 2 (Návrh na zmenu hraníc navrhovanej

zastavanosti obce).
9. Nová ulica - zameranie hydromelioračného kanála, zadanie pre spracovanie projektovej

dokumentácie.
10. Zateplenie Obecného úradu Bačkovík s výmenou vykurovacej technológie s využitím

obnoviteľných zdrojov energie - žiadosť o dotáciu.
11. Fond opráv vodovodnej siete obce - návrh.
12. Protipožiarna hliadka obce 2020 - 2022 - návrh členov.
13. Situácia naplnenosti Základnej školy Bačkovík - priestorové možnosti navýšenia kapacít.
14. Verejné studne v rómskej osade - údržba a dezinfekcia.
15. Osvetlenie veže kostola - návrh.



16. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ 2018/19.
17. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020 - hodnotenie naplnenosti.
18. Rôzne.
19. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 23. 10. 2019.
20. Záver

Uznesenie č. 90/2019:
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 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 4: Informácia starostu obce o pracovnej činnosti od predchádzajúceho rokovania
obecného zastupiteľstva:
Starosta informoval OZ o svojej pracovnej činnosti na základe pracovného výkazu zverejneného na
web sídle obce Bačkovík.

- sťažnosť rodičov žiakov z Boliarova na incidenty v školských autobusoch
- možnosti výstavby verejnej wifi siete v obci
- rekonštrukcia komínov školy
- osadenie úradnej tabule
- rekonštrukcia nástupišťa zastávky, jesenná dobrovoľnícka brigáda
- verejné zhromaždenie podielových vlastníkov k majetkoprávnemu vysporiadaniu parciel pod

rómskou osadou
- odstránenie starého plota okolo ihriska
- príprava zmien územného plánu - jednania fa. Atrium
- dokončenie projektu zateplenia a vykurovania OcÚ (28. 10. odovzdávame projektovú

dokumentáciu)
- zabezpečili sme jesenný kontajnér
- oprava fasády KD
- sťažnosti na Vasiľaka - vypúšťanie močovky a odpadovej vody do rigolu - hľadanie riešenia
- oprava verejného osvetlenia v rómskej osade
- zameranie stavby hydromelioračného kanála
- príprava grantovej žiadosti na výstavbu protipovodňového rigolu v rómskej osade (Nadácia

VÚB)
- plánujeme orezať mladé orechy pri ceste do Čakanoviec
- rozširovanie obsahu web sídla obce, zriadenie FB stránky obce
- bežná agenda chodu úradu



Uznesenie č. 91/2019:
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 zverejnené na web sídle obce.

K bodu 5: Správy Hlavnej kontrolórky obce.
Kontrolórka obce informovala OZ o kontrole vykonanej v obci správa č.7/2019 - kontrola došlých
faktúr 135 - 203/2019 a pokladnice za obdobie 07 - 09/2019.

Uznesenie č. 92/2019:
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  č.7/2019

K bodu 6: VZN č 11/2019 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených
obcou Bačkovík.
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 11/2019 o výškach príspevkov v školách a školských
zariadeniach zriadených obcou Bačkovík.

Uznesenie č. 93/2019:
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. 11/2019 o výškach príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených obcou

Bačkovík.

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7: Územný plán obce Bačkovík - žiadosť o dotáciu.
Starosta obce informoval OZ, že obec má možnosť požiadať o dotáciu na Územný plán obcí
Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce - zmeny a doplnky 02 na Ministerstve dopravy a
výstavby SR.

Uznesenie č. 94/2019:
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. aby obec požiadala o dotáciu na Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec,
Mudrovce - zmeny a doplnky 02 na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 8: Územný plán obce Bačkovík - zmeny a doplnky 2 (Návrh na zmenu hraníc
navrhovanej zastavanosti obce).
Starosta obce predniesol OZ Zadanie ÚPN obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce
- zmeny a doplnky 02 a Návrh na zmenu hraníc navrhovanej zastavanosti obce Bačkovík v rámci
zmeny územného plánu č. 2.

Uznesenie č. 95/2019:
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. Zadanie Územného plánu obce Bačkovík - zmeny a doplnky 2.
2. Návrh na zmeny hraníc navrhovanej zastavanosti obce podľa priloženého dokumentu v

rozsahu iba novej ulice, bez rómskej osady.

Hlasovanie: za: 4 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár
Martin Boboňko
Martin Bajus

proti: 0
zdržal sa: 1 Miroslav Mičko

K bodu 9: Nová ulica - zameranie hydromelioračného kanála
Starosta obce informoval OZ, že obec musí požiadať o geodetické zameranie hydromelioračného
kanála v časti obce, kde má prebehnúť nová výstavba rodinných domov, pretože uvedený kanál je v
katastrálnej mape zakreslený v inej časti ako sa reálne nachádza.

Uznesenie č. 96/2019:
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. geodetické zameranie hydromelioračného kanála v sume cca 600 € a zapísanie týchto zmien v

katastri.

Hlasovanie: za: 5 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár



Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 10: Zateplenie Obecného úradu Bačkovík s výmenou vykurovacej technológie s
využitím  obnoviteľných zdrojov energie - žiadosť o dotáciu.
Starosta obce informoval OZ o možnosti požiadania o dotáciu na zateplenie budovy obecného úradu a
vybudovanie vykurovacej technológie s využitím obnoviteľných zdrojov energie prostredníctvom
Krajskej rozvojovej agentúry Košického kraja. Názov projektu: Využívanie OZE v obci Bačkovík.

Uznesenie č. 97/2019:
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. aby obec požiadala o dotáciu na zateplenie budovy obecného úradu a vybudovanie

vykurovacej technológie.

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 11: Fond opráv vodovodnej siete obce - návrh.
Starosta obce navrhuje vytvorenie fondu opráv vodovodne siete. Predstavil poslancom viacej
možností v závislosti od ceny, ktorú chce obec prostredníctvom fondu nasporiť a v závislosti od výšky
príspevkov od domácnosti. Poslanci vybrali model v ktorom obec predpokladá vznik 16 porúch ročne
a náklady 45 000 €.. Príspevok jednej domácnosti do fondu opráv by bol vo výške 2,56 € štvrťročne.
OZ a starosta navrhujú zriadenie tohto fondu od roku 2021 po dohodnutí konkrétnych podmienok.

Uznesenie č. 98/2019:
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. vytvorenie fondu opráv s účinnosťou od roku 2021.
B) poverujú
1. obec vypracovať štatút fondu opráv v ktorom budú stanovené podmienky tvorby.

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



Miroslav Mičko
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 12: Protipožiarna hliadka obce 2020 - 2022 - návrh členov.
Starosta obce informoval OZ o navrhovaných členoch protipožiarnej hliadky obce Bačkovík na roky
2020 - 2022.

Uznesenie č. 99/2019:
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. protipožiarnu hliadku obce

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 13: Situácia naplnenosti Základnej školy Bačkovík - priestorové možnosti navýšenia
kapacít.
Starosta obce predložil OZ žiadosť riaditeľky ZŠ o riešenie kapacitných nedostatkov v Základnej
škole, v ktorej navrhuje zrušenie školského bytu a jeho prerobenie na školské priestory. OZ navrhuje
zistiť do marca 2020, či statické a hygienické podmienky povoľujú danú prerábku bytu a kedy bude
Základná škola potrebovať širšie priestory.

Uznesenie č. 100/2019:
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. prerobenie školského bytu na priestory potrebné pre Základnú školu v prípade, ak daná

prerábka spĺňa statické aj hygienické predpoklady.

Hlasovanie: za: 4 Mgr. Marta Ovadová
Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 1 Radoslav Zuskár



K bodu 14: Verejné studne v rómskej osade - údržba a dezinfekcia.
Starosta obce upozornil OZ, že od januára 2020 bude obec odpájať neplatičov od obecného vodovodu
a navrhuje dať vyčistiť a dezinfikovať studne v rómskej osade, aby mali obyvatelia obce zabezpečený
prístup k pitnej vode.

Uznesenie č. 101/2019:
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. vyčistenie a dezinfekciu studne v rómskej osade.

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 15: Osvetlenie veže kostola - návrh.
Starosta obce navrhuje osvetliť vežu kostola reflektorom.

Uznesenie č. 102/2019:
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. Osvetlenie veže kostola.

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 16: Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ 2018/19.
Starosta obce predložil OZ Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ za rok 2018/2019.

Uznesenie č. 103/2019:
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. Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ a ZŠ.

Hlasovanie: za: 5 Mgr. Marta Ovadová



Radoslav Zuskár
Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 17: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020 - hodnotenie
naplnenosti.
bod presunutý

K bodu 18: Rôzne.
- Kontrolórka obce upozornila, že obce podľa zákona 305/2013 o elektronickej podobe výkonu

pôsobnosti orgánov verejnej moci má povinnosť prepojiť úradnú tabuľu obce s elektronickou
úradnou tabuľou.

- poslanci upozornili na potrebu vysadiť vŕby spevňujúce svah v osade, aby sa zabránilo
zosuvom pôdy.

- poslanci upozornili na potrebu vyčistiť odtokovú rúru pri súpisnom čísle 35.

Uznesenie č. 104/2019:
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. upozornenia k bodu programu Rôzne.

K bodu 19: Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 23. 10. 2019.
Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia k prejednaným bodom a súhlasí s ich
zaznamenaním v zápisnici.

Uznesenie č. 105/2019:
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 5. zasadnutia OZ zo dňa 23.10.2019.

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 20: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 7. zasadnutie obecného zastupiteľstva
počas volebného obdobia 2018 - 2022.



Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko
starosta

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

Miroslav Mičko…………………………………………….


