
Zápisnica a uznesenia
z 9. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bačkovík

vo volebnom období 2018-2022
konaného dňa 14. 1. 2020

Prítomní: Mgr. František Korečko, starosta obce
Martin Boboňko, zástupca starostu
Radoslav Zuskár, poslanec
Martin Bajus, poslane

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

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. Územný plán obce - zmeny a doplnky 2 - žiadosť o dotáciu.
7. Likvidácia čiernych skládok odpadu v Rómskej osade - žiadosť o dotáciu.
8. Nedoplatky obyvateľov na zákonných a zmluvných poplatkoch obce - aktuálny stav.
9. Zateplenie OcÚ (Projekt “Využívanie OZE v obci Bačkovík”) - informácia
10. Hydromelioračný kanál - proces opráv katastrálnych záznamov.
11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020 - hodnotenie naplnenosti.
12. Rôzne.
13. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 14. 1. 2020.
14. 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
Zapisovateľka: Ing. Lenka Bimbóová
Overovatelia zápisnice: Radoslav Zuskár, Martin Boboňko

Uznesenie č. 1/2020:
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. Overovateľov zápisnice: Martina Boboňka, Radoslava Zuskára



2. zapisovateľku: Ing. Lenku Bimbóovú

Hlasovanie: za: 3 Radoslav Zuskár
Martin Boboňko
Martin Bajus

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 3: Schválenie programu obecného zastupiteľstva:
Starosta obce predniesol Obecnému zastupiteľstvu program rokovania 9. 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. Územný plán obce - zmeny a doplnky 2 - žiadosť o dotáciu.
7. Likvidácia čiernych skládok odpadu v Rómskej osade - žiadosť o dotáciu.
8. Nedoplatky obyvateľov na zákonných a zmluvných poplatkoch obce - aktuálny stav.
9. Zateplenie OcÚ (Projekt “Využívanie OZE v obci Bačkovík”) - informácia
10. Hydromelioračný kanál - proces opráv katastrálnych záznamov.
11. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020 - hodnotenie naplnenosti.
12. Rôzne.
13. Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 14. 1. 2020.
14. Záver

Uznesenie č. 2/2020:
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. program rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien

Hlasovanie: za: 3 Radoslav Zuskár
Martin Boboňko
Martin Bajus

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.

- Neplatiči - dohody o uznaní dlhu a splátkovom kalendári



Uznesenie č. 3/2020:
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 o kontrolnej činnosti v obci Bačkovík za rok 2019.

Uznesenie č. 4/2020:
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 o kontrolnej činnosti v obci Bačkovík za rok 2019 hlavnej kontrolórky obce

K bodu 6: Územný plán obce - zmeny a doplnky 2 - žiadosť o dotáciu
Starosta obce informoval o zámere žiadať Ministerstvo dopravy SR o poskytnutie dotácie na
spracovanie územnoplánovacej dokumentácie pre zmeny a doplnky 2 (Časť Poddubyny).

Uznesenie č. 5/2020:
Obecné zastupiteľstvo Obce Bačkovík
v súlade s § 11 ods. 4 zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

A) Súhlasí
1. s postupom obstarávania územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obcí

Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce - Zmeny a doplnky č.02 v k.ú.
Bačkovík“ s tým, že proces obstarávania a schválenia tejto územnoplánovacej
dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie

B) obec zverejní uznesenie na CUETE.

Hlasovanie: za: 3 Radoslav Zuskár
Martin Boboňko
Martin Bajus

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 7: Likvidácia čiernych skládok odpadu v Rómskej osade - žiadosť o dotáciu.
Starosta obce informoval o zámere žiadať Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity o
poskytnutie dotácie na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu v okolí Rómskej osady Bačkovík - I.
etapa.

Uznesenie č. 6/2020:
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. žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia

mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (výzva č.p.
USVRK-KUS-2019/001687-001) na projekt likvidácie čiernych skládok odpadu v Rómskej
osade Bačkovík - I. etapa,

2. spoluúčasť z rozpočtu obce Bačkovík na rok 2020 na výdavky vo výške 10%.

Hlasovanie: za: 3 Radoslav Zuskár
Martin Boboňko
Martin Bajus

proti: 0
zdržal sa: 0

K bodu 8: Nedoplatky obyvateľov na zákonných a zmluvných poplatkoch obce - aktuálny stav.
Starosta obce informoval o doterajšom priebehu jednaní s obyvateľmi, ktorí majú neuhradené
pohľadávky na zákonných a zmluvných poplatkoch obce. Výška nedoplatkov je k termínu zasadnutia
obecného zastupiteľstva vo výške €12.683,34-. Obec zverejnila zoznam neplatičov na web sídle.
Väčšina dlžníkov sa s obcou dohodla na uznaní dlhu a splátkovom kalendári. Od obyvateľov, ktorí
odmietajú uhradiť svoje pohľadávky, bude obec vymáhať dlžnú čiastku súdnou cestou.

Uznesenie č. 7/2020:
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 nedoplatkoch obyvateľov na zákonných a zmluvných poplatkoch obce -

aktuálny stav.

K bodu 9: Zateplenie OcÚ (Projekt “Využívanie OZE v obci Bačkovík”) - informácia.
Starosta obce informoval o zrealizovanom verejnom obstarávaní na projekt zateplenia Obecného
úradu Bačkovík s vysúťaženou výslednou sumou € 83 787,43- (fa. VERVA, spol. s.r.o., Textilná 7,
040 12 Košice). Obec sa uchádza o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z programu rozvoja vidieka
2014-2020 (MAS Olšava - Torysa, o. z.) v predpokladanej výške €30 000,-. V najbližších týždňoch
obec podpíše so zhotoviteľom zmluvu o dielo s termínom realizácie 6 mesiacov. Nenávratný finančný
príspevok bude obci uhradený po úspešnej realizácii projektu. Zmluva o dielo uvádza platbu po
odovzdaní zrealizovaného diela. Starosta obce navrhuje, aby k úhrade zrealizovaného diela obec
využila prekleňovací úver.

Uznesenie č. 8/2020:
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 k projektu na zateplenie OcÚ (Projekt “Využívanie OZE v obci Bačkovík”)



K bodu 10: Hydromelioračný kanál - proces opráv katastrálnych záznamov.
Starosta obce informoval OZ o postupoch v procese opráv katastrálnych záznamov
hydromelioračného kanála. Obec už má vyhotovené geometrické zameranie skutočného stavu, ktoré
bolo predložené katastrálnemu úradu v Košiciach.

Uznesenie č. 9/2020:
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 obce k hydromeliočanému kanálu - proces opráv katastrálnych záznamov.

K bodu 11: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020 - hodnotenie
naplnenosti.
Starosta obce informoval OZ, že obec musí vykonať hodnotenie naplnenosti Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce 2015-2020. Starosta poskytol OZ materiály k dokumentu, ktoré si majú
preštudovať do nasledujúceho zasadnutia OZ.

Uznesenie č. 10/2020:
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 obce k programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce 2015-2020.

K bodu 11: Rôzne
K tomuto bodu programu neboli navrhnuté žiadne podnety.

K bodu 12: Prijatie uznesení OZ Bačkovík zo dňa 14. 1. 2020
Obecné zastupiteľstvo skontrolovalo prijaté uznesenia k prejednaným bodom a súhlasí s ich
zaznamenaním v zápisnici.

Uznesenie č. 11/2020:
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. prijaté uznesenia z 9. zasadnutia OZ zo dňa 14.1.2020.

Hlasovanie: za: 3 Radoslav Zuskár
Martin Boboňko
Martin Bajus

proti: 0
zdržal sa: 0



K bodu 13: Záver
Starosta poďakoval všetkým za účasť na rokovaní a ukončil 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva
počas volebného obdobia 2018 - 2022.

Zapísala: Ing. Lenka Bimbóová

Mgr. František Korečko
starosta

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

Martin Boboňko ………………………………………...


