
Zápisnica a uznesenia
z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 10. 12. 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
Ľubica Gonová, pracovníčka OcU

Návrh programu:
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. Plán kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020.
7. Audit poplatkov obce a výzvy k dohodám o splácaní dlhu.
8. Audit poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - informácia.
9. VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
10. VZN č. 2/2020 o miestnej dani za psa.
11. VZN č. 3/2020 o miestnych daniach.
12. VZN č. 4/2020 o sociálnej pomoci.
13. Rozpočet obce na roky 2020-2022 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce.
14. Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2019.
15. Plnenie rozpočtu obce k 30. 09. 2019.
16. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2018.
17. Rozšírenie kapacity ZŠ - informácia.
18. Oprava katastrálnych záznamov hydromelioračného kanála - informácia.
19. Žiadosť o dotáciu na výstavbu protipovodňového kanála v rómskej osade (Nadácia VÚB) -

informácia o hlasovaní.
20. Potravinová pomoc najchudobnejším domácnostiam - distribúcia zbierky Tesco.
21. Žiadosť o prenájom sály - štefánska zábava.
22. Rôzne.
23. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa10. 12. 2019.
24. 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. 106/2019:
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 8. 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. Plán kontrol hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020.
7. Audit poplatkov obce a výzvy k dohodám o splácaní dlhu.
8. Audit poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - informácia.
9. VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
10. VZN č. 2/2020 o miestnej dani za psa.
11. VZN č. 3/2020 o miestnych daniach.
12. VZN č. 4/2020 o sociálnej pomoci.
13. Rozpočet obce na roky 2020-2022 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce.
14. Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2019.
15. Plnenie rozpočtu obce k 30. 09. 2019.
16. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky a výročnej správy obce za rok 2018.



17. Rozšírenie kapacity ZŠ - informácia.
18. Oprava katastrálnych záznamov hydromelioračného kanála - informácia.
19. Žiadosť o dotáciu na výstavbu protipovodňového kanála v rómskej osade (Nadácia VÚB) -

informácia o hlasovaní.
20. Potravinová pomoc najchudobnejším domácnostiam - distribúcia zbierky Tesco.
21. Žiadosť o prenájom sály - štefánska zábava.
22. Rôzne.
23. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 10. 12. 2019.
24. Záver

Uznesenie č. 107/2019:
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.

- Analýza prestavby šk. bytu na školu (štúdia, hygiena, požiarnici)
- Oprava katastrálnych záznamov hydromel. kanála (geodet, kataster, notár)
- Kontrola úväzkov učiteľov
- Príprava žiadosti o zateplenie OcÚ
- Administrácia sťažnosti Vasiľak (životné prostredie)
- Príprava verejného zhromaždenia k odpadom (analýza hospodárenia)
- Organizovanie vianočnej potravinovej zbierky Tesco
- Príprava grantovej výzvy Nadácie VÚB, propagácia
- Oprava komory ČOV
- Príprava pravidiel regulovanej výstavby v rómskej osade
- Analýza neplatičov, príprava vymáhania pohľadávok, predvolania
- Administrácia úradu
- Administrácia web sídla

Uznesenie č. 108/2019:
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.
Hlavná kontrolórka obce predniesla OZ správu z vykonanej kontroly č. 8/2019 - kontrola platných
uznesení - nové volebné obdobie 2018-2022.

Uznesenie č. 109/2019:
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  hlavnej kontrolórky obce č. 8/2019

K bodu 6: Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020
Hlavná kontrolórka obce informovala OZ o pláne kontrol na I. polrok 2020.

Uznesenie č. 110/2019:
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. Plán kontrol hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2020.

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7: Audit poplatkov obce a výzvy k dohodám o splácaní dlhu.
Starosta obce predložil analýzu výberu zákonných poplatkov, celkovú výšku dlhu obyvateľov a firiem
na poplatkoch obce a postup pri efektívnejšom výbere poplatkov (dohoda o uznaní dlhu a splátkovom
kalendári, zverejnenie zoznamu dlžníkov, žaloba o náhradu škody, zaplombovanie vodovodnej
prípojky).

Uznesenie č. 111/2019:
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. audit poplatkov obce a výzvy k dohodám o splácaní dlhu.

K bodu 8: Audit poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - informácia.
Starosta obce predložil analýzu výberu poplatkov za komunálny odpad, upozornil, že súčasná cena
nezodpovedá nákladom za kupovanú službu a bude nevyhnutné ju zvýšiť. Taktiež upozornil na



vysoké percento neplatičov komunálneho odpadu. V neposlednom rade poukázal na skutočnosť, že
súčasný model poplatku za odvoz komunálneho odpadu ne motivuje domácnosti k triedeniu odpadu
napriek zvyšujúcim sa nárokom štátu na triedenie odpadu domácnosťami.

Starosta obce informoval, že obec začala od 1. novembra 2019 viesť evidenciu domácností triediacich
odpad, informoval taktiež o zmene legislatívy, ktorá od januára 2020 vyžaduje od vývozcov odpadu
používať pri zvoze mobilné váhy, ktoré obciam umožnia presnejšie evidovať hmotnosti vyvezeného
komunálneho a separovaných zložiek odpadu. Starosta odporúča upraviť nariadenie o cenách za
odvoz komunálneho a drobného stavebného odpadu tak, aby zvýhodňovalo zásluhovosť pri triedení
odpadov v domácnosti.

Uznesenie č. 112/2019:
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 o audite poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

K bodu 9: VZN č 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.

Uznesenie č. 113/2019:
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. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Hlasovanie: za: 3 Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 1 Radoslav Zuskár
zdržal sa: 1 Mgr. Marta Ovadová

K bodu 10: VZN č 2/2020 o miestnej dani za psa.
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 2/2020 o miestnej dani za psa.

Uznesenie č. 114/2019:
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. 2/2020 o miestnej dani za psa.

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



Miroslav Mičko
proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 11: VZN č 3/2020 o miestnych daniach.
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 3/2020 o miestnych daniach.

Uznesenie č. 115/2019:
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. 3/2020 o miestnych daniach.

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 12: VZN č 4/2020 o sociálnej pomoci.
Starosta obce predniesol OZ VZN č. 4/2020 o sociálnej pomoci. OZ navrhuje VZN prepracovať.

Uznesenie č. 116/2019:
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. 4/2020 o sociálnej pomoci.

Hlasovanie: za: 0
proti: 5 Mgr. Marta Ovadová

Radoslav Zuskár
Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

zdržal sa: 0

UZNESENIE NEBOLO SCHVÁLENÉ!



K bodu 13: Rozpočet obce na roky 2020-2022 a stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu
obce.
Ekonómka obce predniesla OZ návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022:

2020 2021 2022

Bežný rozpočet

Príjmy 383 785 358 759 333 734

Výdavky 383 322 358 537 333 645

Rozdiel 463 222 89

2020 2021 2022

Kapitálový rozpočet

Príjmy 0 0 0

Výdavky 1 686 0 0

Rozdiel -1 686 0 0

2020 2021 2022

Finančné operácie

Príjmy 1 686 0 0

Výdavky 0 0 0

Rozdiel 1 686 0 0

2020 2021 2022

Rozpočet obce

Príjmy 385 471 358 759 333 734

Výdavky 385 008 358 537 333 645

Rozdiel 463 222 89

Stanovisko HK k rozpočtu obce

Hlavná kontrolórka obce predložila OZ stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2020,
2021, 2022, v ktorom konštatuje, že obec Bačkovík splnila zákonnú povinnosť vypracovať
návrh viacročného rozpočtu obce Bačkovík na roky 2020, 2021, 2022 a predložila na
rokovanie OZ dňa 10.12.2019. Odporúča schváliť predložený návrh rozpočtu obce Bačkovík
na rok 2020 a prerokovať návrhy rozpočtov na roky 2021 a 2022.

Uznesenie č. 117/2019:
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. stanovisko HK k rozpočtu obce Bačkovík



2. rozpočet obce na roky 2021 a 2022.
A) Schvaľuje
1. rozpočet obce na rok 2020.

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 14: Úprava rozpočtu obce č. 4 na rok 2019.
Ekonómka obce predniesla OZ úpravu rozpočtu obce č. 4 na rok 2019 :

Bežný rozpočet

Príjmy 369 757

Výdavky 374 712

Rozdiel -4 955

Kapitálový rozpočet

Príjmy 0

Výdavky 10 354

Rozdiel -10 354

Finančné operácie

Príjmy 16 711

Výdavky 0

Rozdiel 16 711

Rozpočet obce

Príjmy 386 468

Výdavky 385 066

Rozdiel 1 402

Uznesenie č. 118/2019:
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. Úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2019



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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 15: plnenie  rozpočtu obce k 30.09.2019
Ekonómka obce predniesla OZ plnenie rozpočtu obce k 31.9.2019:

Rozpočet obce po úprave

Príjmy 274 381,88

Výdavky 256 295,48

Rozdiel 18 086,40

Uznesenie č. 119/2019:
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 obce k 31.9.2019

K bodu 16: Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky, výročná správa za rok
2018 a správa nezávislého audítora o overení výročnej správy za rok 2018.
Starosta obce predložil OZ Výročnú správu za rok 2018 a správu nezávislého audítora o overení
účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018 s následným vyjadrením:

„Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz o finančnej
situácii Obce Bačkovík k 31. decembru 2018 a o výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k
uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“
„Na základe prác vykonávaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru sú informácie
uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2018 v súlade s účtovnou závierkou za daný rok a
výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.“

Uznesenie č. 120/2019:
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 nezávislého audítora k overeniu účtovnej závierky k 31.12.2018 a výročnej

správy za rok 2018
2. výročnú správu obce Bačkovík za rok 2018.



K bodu 17: Rozšírenie kapacity ZŠ - informácia.
Starosta obce informoval o predpokladanom počte žiakov ZŠ Bačkovík v šk. roku 2020/21 (viď
príloha “Prognóza počtu žiakov ZŠ verzia 2019 12”)

Starosta obce predložil návrh dispozičných zmien školského bytu (príloha) za účelom zmeny užívania
priestoru rozširujúci kapacitu školy. Informoval, že riešenie vytvorí 3 menšie triedy a umožní
zachovať 1. - 4. ročník, neodstráni však dvojzmennú prevádzku školy.

Starosta informoval o vyjadrení Úradu verejného zdravotníctva, ktorý na základe návrhu dispozičných
zmien a obhliadky priestoru súhlasí s vytvorením tried s max. počtom 8 žiakov v triede.

Starosta informoval o jednaní s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Košice -
okolie, na ktorom bol informovaný, že predložený návrh dispozičných zmien a povolený počet žiakov
v triedach si nevyžaduje výstavbu vonkajšieho protipožiarného schodiska.

Starosta informoval o pripravovanej výzve na predkladanie žiadostí na dostavbu základných škôl v
obciach s MRK, ktorá má ukončiť dvojzmennú prevádzku a má byť zverejnená v 2. kvartáli roka
2020. Na uchádzanie sa o nenávratný fin. príspevok potrebuje obec k žiadosti predložiť projektovú
dokumentáciu k územnému a stavebnému konaniu. Schválený nenávratný finančný príspevok obec
zaväzuje k spoluúčasti vo výške 5%. Predpokladané náklady na prístavbu 2 tried, kotolne a
technického zázemia predpokladajú investíciu vo výške €250.000,-, čo by obec zaviazalo k finančnej
spoluúčasti v predpokladanej výške €12.500,-.

Uznesenie č. 121/2019:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. po kladnom vyjadrení
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Košice - okolie

A) Schvaľuje
1) rozšírenie kapacít ZŠ zmenou užívania časti objektu (učiteľský byt).
2) objednanie projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu k zmene užívania časti

objektu (školský byt).

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

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 18: Oprava katastrálnych záznamov hydromelioračného kanála - informácia
Starosta obce informoval OZ o oprave katastrálnych záznamov hydromelioračného kanála.

Uznesenie č. 122/2019:
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 oprave katastrálnych záznamov hydromelioračného kanála

K bodu 19: Žiadosť o dotáciu na výstavbu protipovodňového kanála v rómskej osade (Nadácia
VÚB) - informácia o hlasovaní
Starosta informoval OZ o zapojení sa do súťaže, ktorú organizuje Nadácia VÚB, do ktorej sa obec
zapojila. Výhercovia súťaže môžu získať dotáciu. Obec Bačkovík žiadala dotáciu na výstavbu
protipovodňového kanála v rómskej osade.

Uznesenie č. 123/2019:
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 o žiadosti predloženej Nadácii VÚB

K bodu 20: Potravinová pomoc najchudobnejším domácnostiam - distribúcia zbierky Tesco
Starosta obce informoval OZ, že získal potravinovú pomoc pre najchudobnejšie domácnosti zo
zbierky Tesca. Potravinovú pomoc prerozdelí sociálna komisia obce rodinám, ktoré to najviac
potrebujú.

Uznesenie č. 124/2019:
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 o potravinovej pomoci

K bodu 21: žiadosť o prenájom sály - štefánska zábava
Starosta obce predložil OZ žiadosť o prenájom sály na štefánsku zábavu. Starosta obce navrhuje
stanoviť cenu prenájmu a zálohu za prenajatý priestor.

Uznesenie č. 125/2019:
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 prenájom sály
2. cenu prenájmu vo výške 400 € a zálohu vo výške 600 €
3. postup prenájmu následne:

a. Záujemca uhradí nájomne a zálohu najneskôr 20. 12. 2019 do 9:30 hod.
b. Nájomca odovzdá kľúče po podujatí a uskutočnení kontroly priestorov starostom

najneskôr 27. 12. 2019 do 12:00 hod..
c. Nájomca 30.12.2019 do 12:00 hod. uhradí spotrebovanú energiu, prípadne

poškodenie vybavenia a prevezme uhradenú zálohu.

Hlasovanie: za: 5 Mgr. Marta Ovadová
Radoslav Zuskár



Martin Boboňko
Martin Bajus
Miroslav Mičko

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 22: Rôzne
Kontrolórka obce upozornila na potrebu zverejniť správy o činnosti MŠ a ZŠ na web sídle obce a
zosúladiť obsah web sídla obce v súlade s požadovanou legislatívou.

Zastupitelia sa dohodli na termíne budúceho zastupiteľstva, ktoré sa bude konať dňa 14. 1. 2020.

K bodu 23: Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 10. 12. 2019
Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia k prejednaným bodom a súhlasí s ich
zaznamenaním v zápisnici.

Uznesenie č. 127/2019:
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 10.12.2019.

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 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva
počas volebného obdobia 2018 - 2022.

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko
starosta

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



Miroslav Mičko………………………………………...


