
Zápisnica č. 3/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Forbasoch konaného dňa 30.10.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny –4 poslanci: Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, 

Daniel Šidlovský, Michal Hanečák 

                        hl. kontrolórka obce- Anna Ružbašanová (príchod o 18:10) 

obyvatelia obce:  

                                                   

Program: 

  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa   

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie  v rámci  Výzvy č.  VII. Prezídia Hasičského 

a záchranného  zboru 2017 na predkladanie žiadosti o poskytnutie  dotácie   zo štátneho 

rozpočtu  prostredníctvom  rozpočtovej kapitoly  Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  s názvom :  Hasičská zbrojnica – Forbasy 

5. Schvaľovanie predloženého návrhu rozpočtového opatrenia 2/2017, 3/2017, 4/2017 

a 5/2017. 

6. Schvaľovanie predloženého návrhu obligatórnych VZN z dôvodu ich absencie. 

7. Rušenie VZN z dôvodu ich nadbytočnosti. 

8. Majetkové prevody obce- predaj pozemku RKC Hniezdne. 

9. Rôzne - informácia o podaných projektoch 

10. Záver 

     

K bodu č. 1 

 

Zasadnutie OZ o 18,00 hod. otvoril a prítomných poslancov privítal starosta obce. 

Konštatoval, že z 5 poslancov sú prítomní4, teda OZ je uznášaniaschopné. Keďže k 

programu neboli vznesené žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať.  

Hlasovanie:  za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

 

OZ schválilo program zasadnutia v tomto poradí:  

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa   

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie  v rámci  Výzvy č.  VII. Prezídia Hasičského 

a záchranného  zboru 2017 na predkladanie žiadosti o poskytnutie  dotácie   zo štátneho 



rozpočtu  prostredníctvom  rozpočtovej kapitoly  Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  s názvom :  Hasičská zbrojnica – Forbasy 

5. Schvaľovanie predloženého návrhu rozpočtového opatrenia 2/2017,  3/2017 a 4/2017. 

6. Schvaľovanie predloženého návrhu obligatórnych VZN z dôvodu ich absencie. 

7. Rušenie VZN z dôvodu ich nadbytočnosti. 

8. Majetkové prevody obce- predaj pozemku RKC Hniezdne. 

9. Rôzne - informácia o podaných projektoch 

10. Záver 

 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/1. 

 

K bodu č. 2 a č. 3 

 

Do návrhovej a mandátovej komisie navrhol starosta poslanca Mgr. Valeriána Kuffu 

a poslanca Ing. Jozefa Matfiaka, za zapisovateľku určil Mgr. Moniku Kubisovu. K zloženiu 

návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta dal o nej hlasovať: 

Hlasovanie:  za: 4 

proti: 0 

zdržal sa: 0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č.13/2 a 13/3. 

 

K bodu č. 4  

Starosta uviedol, že podal žiadosť o dotáciu na DHaZZ, z ktorej by sa mala zrekonštruovať 

budova. 

Hanečák- nedostaneme žiadne dotácie, nič, pretože obec Forbasy nespĺňa 1 základnú vec- 

obec Forbasy nie je zaradená do registra dobrovoľných hasičských zborov SR.  

Matfiak- aké náklady to prinesie, ak podáme žiadosť a nebudeme spĺňať podmienky? 

Starosta- prakticky žiadne, len poštovné. 

Hanečák- podľa predloženého materiálu už bol projekt podaný. S kým bol konzultovaný? 

S nami (poslancami) nebol, ani s hasičmi nebol. To je zaujímavé, rozhodovať o hasičoch bez 

nich. 

Hanečák—vy, ostatní poslanci sa teraz tvárite, akoby ste tu ani neboli, akoby sa vás to 

netýkalo vôbec, je vám jedno, že obci utieklo pred rokom 2 000 € tento rok 3 000 € a teraz 

nám ujde aj ďalších, 30 000 €, na rekonštrukciu tejto budovy. A to všetko len pre to, že 

nemáme veliteľa, nespĺňame podmienku, nie sme ako DHaZZ zapísaní. 

Šidlovský- kto má veliteľa určiť? 



Matfiak- mali by ste sa dohodnúť vy dvaja medzi sebou, p. starosta a p. Hanečák, ale vy 

dvaja máte každý svoju pravdu. My do toho nevidíme. Keď nám vy dvaja konečne poviete 

jedno spoločné rozumné stanovisko, my toho veliteľa zvolíme resp. schválime. 

Hanečák- je mi to ľúto, že vo Forbasoch hasiči sa blížia k zániku, čo som i na výročnej 

schôdzi povedal, že to asi tak bude. Tiež mi je ľúto, že nám takto jednoducho unikajú 

peniaze, ktoré by dobrovoľným hasičom veľmi pomohli, ale nebudem hlasovať za 

predloženie žiadosti ani za spolufinancovanie, pretože som presvedčený, že túto dotáciu 

nemáme šancu dostať. 

V diskusii neboli ďalšie príspevky, preto dal starosta hlasovať o predložení žiadosti 

o poskytnutie dotácie a následne o spolufinancovaní tohto projektu vo výške 5% celkových 

výdavkov. 

 

a) Hlasovanie: za: 3 (Mgr. Kuffa, Ing Matfiak, Šidlovský) 

   proti:1 (Hanečák) 

   zdržal sa: 0 

b) Hlasvanie: za:3 (Mgr. Kuffa, Ing. Matfiak, Šidlovský) 

proti:1 (Hanečák) 

zdržal sa:0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/4. 

 

K bodu č. 5 

 

a) Starosta predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2017 a vysvetlil dôvod potreby 

prevodu financií na účet rezervného fondu. V Diskusii sa nikto nevyjadril, preto dal hlasovať 

o predloženom návrhu. 

 

Hlasovanie:  za: 4 

  proti: 0 

  zdržal sa: 0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/5. 

 

b) Starosta predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2017 a vysvetlil dôvod potreby 

tohto opatrenia. Po otvorení diskusie, poslanci nemali žiadne dotazy, starosta dal hlasovať 

o predloženom návrhu.  



Hlasovanie:  za: 4 

  proti: 0 

zdržal sa: 0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/6. 

c) Starosta oboznámil poslancov s návrhom rozpočtového opatrenia č. 4/2017 

s uvedením finančných operácií súvisiacich s potrebou tejto rozpočtovej zmeny a keďže 

nikto nemal otázky dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie: za:4 

  proti: 

  zdržal sa: 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/7. 

d) Starosta predniesol návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2017 a vysvetlil dôvod potreby 

tohto opatrenia. Poslanci nemali žiadne dotazy, starosta dal hlasovať o predloženom návrhu. 

Hlasovanie: za:4 

  Proti:0 

  Zdržal sa: 0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č.13/20. 

 

K bodu č. 6 

a) Starosta oboznámil poslancov s potrebou prijatia absentujúceho VZN o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp, ktoré je v zozname 

obligatórnych nariadení, tzn. VZN, ktoré obec musí mať prijaté. Uviedol, že navrhované 

znenie je v súlade so všetkými dotknutými zákonmi. 

Diskusia:  

Hanečák- Keď prijmeme takéto VZN, budeme ho aj dodržiavať? Alebo to bude len na 

papieri a žumpu aj tak bude každý vypúšťať kade-tade? Akým spôsobom sa bude 

kontrolovať jeho dodržiavanie? 

Kubisová- Návrh tohto VZN vznikol hlavne pre prípady, ako sa stal pred nedávnom, keď 

nám bola doručená sťažnosť na suseda, že žumpu vylieva na vedľajšie pozemky, a nemali 

sme proti tomuto konaniu žiadne páky, keďže VZN obec nemala prijaté. Takto, keď bude 

nariadenie, bude môcť úrad konať v takýchto veciach; ukladať sankcie a podobne, pričom sa 

odvolá na ustanovenia VZN-ka. Okrem toho existuje zoznam všeobecne záväzných 

nariadení obce, ktoré sú obce povinné prijať, a toto je v spomínanom zozname. 



Hanečák- Každopádne, dodržiavanie prijatých nariadení sa má kontrolovať 

pravidelne/priebežne, nie až po doručení nejakej sťažnosti, a keďže sa toto vo Forbasoch 

nebude kontrolovať, som proti tomu, aby VZN bolo prijaté 

Ďalšie poznámky v diskusii neboli, starosta dal hlasovať o prijatí VZN č. 2/2017 

 

Hlasovanie:  za: 3 (Kuffa, Matfiak, Šidlovský) 

  proti: 1 (Hanečák) 

  zdržal sa: 0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/8. 

 

b) Starosta predniesol návrh ďalšieho obligatórneho VZN, a síce, VZN o organizácii 

miestneho referenda v obci Forbasy s odôvodnením, že toto VZN taktiež patrí 

k nariadeniam, ktoré obec je povinná mať prijaté.  

Diskusia: Žiadne dotazy zo strany prítomných neboli, starosta dal hlasovať o prijatí VZN č. 

3/2017  

Hlasovanie:  za: 4 

 proti: 0 

  zdržal sa: 0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/9. 

 

K bodu č. 7 

Starosta v rýchlosti vymenoval všetky VZN ktoré je potrebné v obci zrušiť. Nakoľko bol 

poslancom doručený materiál k tomuto bodu dal poslancom priestor na otázky.  

Diskusia: Žiadne otázky a pripomienky neboli položené, poslanci hlasovali o každom 

z navrhovaných VZN rovnako, a to: 

Hlasovanie:  za: 4 

  proti: 0 

  zdržal sa: 0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/10-13/18. 

 

K bodu č. 8 

Starosta uviedol, že na 11. zasadnutí zastupiteľstva sa schválil zámer odpredaj pozemku pod 

kostolom a v jeho bezprostrednej blízkosti RKC Hniezdne zastúpenej Petrom Olekšákom 



a na dnešnej schôdzi je potrebné určiť sumu, za akú sa tieto pozemky predajú. Pripomenul 

poslancom, že podobné pozemky v obci sa obyvateľom predávali v minulosti po 1€. 

Diskusia: 

Po dlhšom odmlčaní prítomných, p. Kuffa navrhol sumu 0,5 €/m2, ktorú argumentoval tým, 

že pozemok bude zaplatený zo zbierok farníkov, a teda, nie je rozumné stanoviť vysokú  

sumu, keďže v kostole sa plánuje iná, pomerne vysoká investícia. 

Matfiak oponoval, že pri výmere 500 m2 tvorí rozdiel len 250 €, čo podľa jeho slov nie je 

nejaká vysoká suma, ktorá by výrazne zaťažila farský rozpočet. Navyše bude to v súlade 

s princípom antidiskriminácie, ak sa suma stanoví v rovnakej výške ako iným obyvateľom 

obce.  

Kuffa uznal, že návrh p. Matfiaka je rozumnejší, že v hlasovaní sa teda prikloní k tomuto 

návrhu. Podobne tak vyjadril názor aj p. Šidlovský. 

P. Hanečák nie je za predaj týchto pozemkov, nech je to za akúkoľvek sumu, keď už cirkev 

prišla k vlastníctvu kostola veľmi ľahkou cestou, nepokladá za správne dať jej do vlastníctva 

aj pozemky. 

Starosta dal hlasovať o poslaneckom návrhu p. Matfiaka- 1 € /m2. 

Hlasovanie: za: 3 (Mgr. Kuffa, Ing. Matfiak, Šidlovský) 

  proti: 1 (Hanečák) 

  zdržal sa: 0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/19. 

 

K bodu č. 9 

a) Starosta informoval o žiadosti p. Šidlovského ohľadom zámeny pozemkov za 

záhradami p. Lipnického a p Šidlovského. Na grafickom znázornení ukázal poslancom danú 

situáciu, vysvetlil o ktoré pozemky sa jedná. K tomto bodu programu neboli v diskusii 

žiadne pripomienky. Starosta dal hlasovať o zámere zámeny pozemkov. 

Hlasovanie: za:4 

  proti: 0 

  zdržal sa: 0 

Mgr. Kuffa predniesol uznesenie č. 13/21 

 

b) V bode rôzne starosta informoval prítomných o postoji vlastníkov pozemkov 

a rodinných domov na novej ulici, pri ceste na vlakovú stanicu. Uviedol, že rokoval 

s každým vlastníkom o prípadnom predaji pozemkov v tejto časti obce, keďže na poslednom 



zastupiteľstve sa určila podmienka, že buď sa predá „celý pás“ alebo sa nepredá nikomu nič. 

Z rokovaní prináša starosta záver, že noví obyvatelia Forbás (p. Gostík, p. Demura a 

p. Arendáč) sú tieto plochy ochotní kúpiť za sumu v maximálnej výške 7 €/ m2, zatiaľ čo 

obyvatelia/vlastníci/stavebníci s pôvodom v obci Forbasy viac ako 5 €/ m2 nedajú. 15 €, či 

spomínaných 30 € za meter štvorcový je podľa všetkých nerozumná a príliš vysoká suma, 

prihliadnuc na ich kvalitu a lokalitu. 

Hanečák- na tieto pozemky som sa bol minule pozrieť a zaujíma ma, prečo to už majú 

upravené, oplotené. Ak som dobre videl, niekto tam má na obecnom pozemku dokonca aj 

žumpu vystavenú. Ako to môžu takto používať, keď to nie je ich? Zastáva však názor, že 

keď sa im to nepredá, bude tam problém/ neporiadok, ale na druhej strane však nevidí dôvod 

na znižovanie ceny. 

Matfiak- ja som jeden z tých, ktorí tam tiež majú svoj kúsok, teraz počujem prvýkrát o tom, 

že sa má niečo ešte predávať, resp. dokupovať. A poviem vám pravdu, zatiaľ vôbec 

nerozmýšľam, čo ja s tým pozemkom budem robiť, už vôbec nie o kúpe ešte nejakých 

ďalších metrov navyše. Ktovie, možno raz tam budem stavať, ale za cenu 30 € dokonca ani 

za 15 € to tam nekúpim určite, veď tá pôda tam nemá žiadnu hodnotu a dom postavím aj bez 

tohto kúska. Na poslednom zasadnutí som nebol, tak neviem, že sa o tom rokovalo, ale 30 € 

je naozaj veľmi vysoká cena. 

Kuffa- tých 30 € som asi navrhol ja, ale keď tak teraz rozmýšľam nad tým, neviem vôbec 

prečo. Asi to bolo v rýchlosti takto povedané, alebo neviem, ale pravdepodobne to za takú 

cenu nikto nekúpi. 

Starosta- je tu ešte možnosť, zvolať zasadnutie, kde by prišli aj vlastníci susedných 

pozemkov aj vy a vyrokovali by ste spolu nejakú spoločnú cenu. 

Šidlovský- takéto rokovanie by neviedlo k ničomu, pretože my by sme neznižovali náš návrh 

ale ani oni/súkromníci by svoju ponuku nezvýšili, nič by sa tak nevyriešilo, bolo by to 

zbytočné.- súhlasili s týmto názorom aj ostatní prítomní a tým sa ukončil tento bod. 

 

c) Starosta informoval poslancov o zamýšľanej zmene zberu TKO. Navrhuje, aby 

obyvatelia prešli zo súčasného systému na systém súkromných smetných nádob- jedna 

takáto nádoba do domácnosti, s tým, že by ostali v čase zabehnutia aj veľké zberné nádoby, 

ktoré tu sú teraz. 

Kuffa- Prečo sa to má meniť? Nie je to teraz dobre, tak ako to je? Stihne sa tá zmena do 

konca roka? Veď to treba kúpiť nádoby od EKOSu, informovať obyvateľov, predať 

obyvateľom... a ostávajú už len 2 mesiace do konca roka. Neviem, či už nie je neskoro na 



plánovanie takejto zmeny k 1.1.2018. A ako to vlastne bude fungovať? Podľa čoho sa budú 

vyprázdňovať? 

Matfiak- Ako tento systém obci pomôže? Má nejaký zmysel zavádzať ho? 

Kubisová- Ja, ako pokladníčka obce vidím, že obec už niekoľko rokov eviduje veľmi veľa 

neplatičov poplatku za TKO, prechodom na túto formu by boli obyvatelia nútení do konca 

januára poplatok uhradiť, lebo v opačnom prípade by im smeti neboli odvezené- podobne to 

funguje v Hniezdnom, ak niekto nemá zaplatené= nemá nálepku na nádobe= páni z EKOSu 

mu odpad nevyvezú. 

 

 

d) P. Hanečák vyžaduje, aby na začiatku každého zastupiteľstva starosta informoval 

o stave plnenia prijatých uznesení. Tento bod programu mu už dlhšie na zasadnutiach chýba, 

nakoľko ide o neodmysliteľnú súčasť rokovaní OZ v každej obci. 

 

e) Šťava- minule sa sľúbilo preoplotenie ihriska a kopca nad šťavou, leto prešlo 

žiadna zmena v oplotení sa neudiala. Prečo? Je s tým problém?  

Starosta- bol som sa na to pozrieť, videl som , že ohrada nezasahuje ani do ihriska a ani 

neobmedzí deti pri sánkovaní v zime, jednanie s družstvom by bolo zbytočné.  

Šidlovský- určite to treba presunúť, pre deti je tá ohrada nebezpečná, keď v rýchlosti narazia 

do jednej zo stojok, môže to veľmi zle dopadnúť. 

Starosta sa dohodol s p. Šidlovským, že sa tam pôjdu spoločne pozrieť sa dohodnú následné 

kroky.  

f) Verejné osvetlenie- p. Hanečák sa opýtal, podľa čoho je nastavené verejné 

osvetlenie v obci- smerom na stanicu. To sú obecné svetlá, alebo železnice ich nastavujú? 

Kuffa- Obecné, ale druhá fáza; jedna je na obci a druhá je smerom k stanici. 

Hanečák- Tak prečo svietia v iných časoch? Ešte je vidno a tamtie svetlá už svietia a v obci 

ešte nie, rozdiel asi pol hodiny-  večer. 

Kuffa- Teraz sa menil čas, tak je to posunuté, o trištvrte a 5 minút pred piatou začínajú 

svietiť. Ja to nastavujem, hlavne podľa potrieb obyvateľov, ktorí chodia skoro ráno do práce. 

Hanečák- Prvý vlak ide o piatej, a o pol štvrtej už svietia svetlá. 

Kuffa- p. Michňa a ešte niekto, nespomínam si, chodí do Hniezdneho na autobus v tom čase, 

tak hlavne pre nich to je. Po tme je to dosť nebezpečné. 



g) Hanečák- Obchod vo Forbasoch- vážna vec. Vo Forbasoch veľmi chýba. Je to 

v obecných priestoroch, starosta by sa mal postarať o to, aby fungoval. Jeden obchod v obci 

byť musí. 

Starosta- Keď bude záujemca, ktorý si to vezme, obec nemá problém prenajať mu to. 

Hanečák- A nie je to tým, že sú zlé podmienky? Nemala by ich obec nastaviť prijateľnejšie? 

Starosta- Cena je minimálna na mesiac. Skôr by to niekto vzal, ak by to bolo spojené aj 

s krčmou, ale obchod sám sa tu neuživí.  

Kuffa-  A keby to bolo na obci? Nedá sa tak? Žeby obec vlastnila ten obchod a zamestnala 

by nejakú dôchodkyňu alebo pani na materskej dovolenke. Nie na celý deň, len na pár hodín 

ráno a pár hodín poobede. 

Hanečák- treba nájsť riešenie, a to čo najskôr! 

 

K bodu č. 10 

V závere starosta prítomným poďakoval za účasť a o 20,20 hod zasadanie OZ ukončil.  

 

Zapísala: Mgr. Monika Kubisová            

Overovatelia:  

  Mgr. Valerián Kuffa           

  Ing. Jozef Matfiak    

 

         

       Ing. Július Vyrostek 

 


