
Zápisnica č. 2/2017 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 12 vo Forbasoch konaného dňa 10.07.2017 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny –poslanci: Michal Hanečák, Mgr. Valerián Kuffa, 

Daniel Šidlovský,  

                        hl. kontrolórka obce- Anna Ružbašanová (príchod o 18:15) 

obyvatelia obce: -- 

    ospravedlnená neúčasť- Ing. Jozef Matfiak, Ján Víra                                               

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. VZN o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane v obci 

Forbasy 

5. Žiadosť o neobmedzený prístup k vlastným pozemkom Lukáš Guľáš s manželkou 

Ľubicou Guľášovou 

6. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2016 

7. Rôzne- informácia o podaných projektoch 

8. Diskusia  

9. Záver 

K bodu č. 1 

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

Konštatoval, že OZ je uznášaniaschopné. Keďže k programu neboli vznesené žiadne 

pripomienky, dal o ňom hlasovať. 

Hlasovanie:  za:3 

  proti: 

  zdržal sa: 

OZ schválilo program zasadnutia v tomto poradí: 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. VZN o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane v obci 

Forbasy- zrušenie VZN č.11, prijatie nového VZN č.11a 

5. Žiadosť o neobmedzený prístup k vlastným pozemkom za účelom užívania- Ing. 

Lukáš Guľáš s manželkou Ing. Ľubicou Guľášovou rod. Zbuškovou- dohoda 

6. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2016 

7. Rôzne- informácia o podaných projektoch 

8. Diskusia 



9. Záver 

Poslanec Daniel Šidlovský predniesol uznesenie č. 12/1. 

 

K bodu č. 2 a č. 3 

 

Do návrhovej a mandátovej komisie navrhol starosta poslanca Daniela Šidlovského 

a poslanca Michala Hanečáka, za zapisovateľku určil Mgr. Moniku Kubisovu. K zloženiu 

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

Hlasovanie:  za: 3 

proti:  

zdržal sa:  

Poslanec Daniel Šidlovský predniesol uznesenie č.12/2 a 12/3. 

 

K bodu č. 4 

 

Starosta oboznámil poslancov s dôvodom zrušenia existujúceho VZN a priblížil poslancom 

návrh nového VZN o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane 

v obci Forbasy.  

Mgr. Kubisová informovala o zmenách v texte predloženého/zverejneného návrhu, kde pri 

každom zmienení „politická strana a hnutie“ v príslušnom gramatickom páde a čísle sa 

dodáva text „koalícia a nezávislý kandidát“ v príslušnom gramatickom páde a čísle, pre 

dodržanie dotknutých volebných zákonov. 

K tomuto bodu programu neboli žiadne diskusné príspevky, starosta dal hlasovať o zrušení 

existujúceho VZN. 

Hlasovanie: za: 3 

  proti: 

  zdržal sa: 

Starosta dal hlasovať o návrhu nového VZN č. 11a. 

Hlasovanie: za: 3 

  proti: 

  zdržal sa: 

Poslanec Daniel Šidlovský predniesol uznesenie č. 12/4 a č. 12/5. 

 

K bodu č. 5 



Starosta obce informoval poslancov OZ o postupe obce v súvislosti so žiadosťou Ing. Guľáša- 

o pripravovanej zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, ktorá sa má uzavrieť 

medzi obcou Forbasy a Ing. Guľášom s manželkou. 

Mgr. Kuffa uvažuje nad poskytnutím prístupových práv len na dobu výstavby RD, nie však 

neobmedzene/celoživotne, mohlo by dôjsť ku komplikáciám napr. pri parkovaní. Tiež 

spomína možnosť úpravy obecného dvora, vytvorenie detského ihriska, terasy pre verejnosť 

a pod. v budúcnosti, čomu by zriadené vecné bremeno mohlo prekážať, a obecný pozemok by 

nemohol byť obcou používaný, či zveľaďovaný. 

Poslanci si tiež pripomenuli možnosť jeho prístupu k dotknutému pozemku cez pozemok vo 

vlastníctve rodinných príslušníkov žiadateľov. Pripadá im zvláštne, že rodina im nedovolí 

prechod cez pozemok, prečo by teda obec mala sprístupňovať svoje oplotené pozemky, ktoré 

navyše ani nie sú spevnenou cestnou komunikáciu, ale dvorom obecného úradu. 

P. Hanečák upozornil na možnosť vybudovania cesty „zozadu“. Nezavrhuje možnosť udeliť 

povolenie na prejazd motorových vozidiel výlučne počas výstavby RD, avšak riešenie vidí 

skôr v ceste poza rodinné domy, kde nie je veľké množstvo vlastníkov a situáciu by riešil 

rokovaniami s vlastníkmi jednotlivých podielov na účely realizácie prístupu k pozemkom pre 

tento prípad, prípadne pre možnosť výstavby iných RD . 

18:14- príchod p. Ružbašanová 

Ďalšie príspevky v diskusii neboli, starosta dal hlasovať o uznesení 12/6. 

Hlasovanie: za: 3 

proti: 

zdržal sa: 

Daniel Šidlovský predniesol uznesenie č. 12/6. 

 

K bodu č. 6 

 

Starosta uviedol, že v pozvánke na zasadnutie OZ mali poslanci pripojený záverečný účet 

obce za predchádzajúce účtovné obdobie a otvoril k tomuto bodu diskusiu. 

Hl. kontrolórka obce sa vyjadrila, že k záverečnému účtu nemá žiadne výhrady, preto ho 

odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť bez výhrad. 

P. Hanečák sa opýtal na položku výšky príspevku na podporu zamestnanosti. Podľa jeho slov 

je 27 514,31 € pomerne vysoká cifra na to, že výsledok práce na/v obci nevidieť. Pýtal sa, 

kam išli tie peniaze, kto bol z nich odmeňovaný. Starosta reagoval, že v r. 2016 sa urobili 

toalety na OcÚ, pravidelne sa vykonávalo kosenie verejných priestranstiev, začala sa oprava 

priestorov v podkroví (archív) a pod. Mgr. Kubisová uviedla, že prostredníctvom projektov 

UPSVaRu boli zamestnaní aj zamestnanci na duševnú prácu, nie len na tú fyzickú (p. 

Jeleňová v administratíve, dve učiteľky v MŠ a ona sama), za ktorými nie je možné vidieť 

fyzické výsledky v obci. 



Žiadne iné pripomienky k záverečnému účtu obce neboli prednesené, starosta dal hlasovať 

o jeho schválení bez výhrad. 

Hlasovanie:  za:3 

proti:0 

zdržal sa:0 

Daniel Šidlovský predniesol uznesenie 12/7 a 12/8. 

 

K bodu č. 7:  

 

Starosta informoval prítomných o realizácií projektu výstavby ČOV. Uviedol, že prebehlo už 

vytyčovanie sietí a umiestnenia stavby. Termín dokončenia stavby je do konca augusta, čo 

bude problém s miestnymi poľnohospodármi- AGRO Hniezdne má vysadenú pšenicu, p. 

Keklák zemiaky, bude to treba vyorať, uvoľniť prístupovú cestu a priľahlé pozemky. Je však 

ešte potrebné poslancami schváliť použitie rezervného fondu na spolufinancovanie. Ide 

o 4 210, 53€, na ktoré sa neoplatí brať úver. A v podstate, by sme úver ani nedostali, keďže 

sme obec do 500 obyv. 

P. Hanečák- je správne použiť financie z RF? Čo ak sa, nedaj Bože, stane nejaká živelná 

pohroma, alebo nejaký iný núdzový stav nastane, nebudú tie peniaze chýbať? Ako sa bude 

situácia riešiť potom? 

Starosta oponoval, že pri kalamitách/pohromách sa dostávajú peniaze zo štátu. Objasnil, že 

túto spoluúčasť už poslanci raz schvaľovali, teraz ide len o to, že peniaze budú použité práve 

z rezervného fondu. 

P. Hanečák sa opýtal, že koľko sa toho dokáže postaviť z poskytnutých 80 000€. Či to, čo sa 

za to postaví neschátra, kým obec získa ďalšie financie k dokončeniu ČOV. 

Starosta sa vyjadril, že je ťažko odhadnúť prílev financií v tak malej obci, no podľa jeho slov 

je vždy lepšie stavbu uskutočňovať kúsok po kúsku ako čakať na dotáciu v plnej výške 

predpokladaných nákladov. To by pripomínalo literárne dielo „Čakanie na Godota“. 

Ďalšie pripomienky k stavbe ČOV neboli, preto dal starosta hlasovať o použití RF na 

spolufinancovanie realizácie tejto stavby.  

Hlasovanie: za: 3 

proti: 

zdržal sa: 

Daniel Šidlovský predniesol uznesenie č. 12/9. 

 

Starosta predniesol žiadosť o prenájom obecných pozemkov pri stanici miestnych (nových) 

obyvateľov. Ide o pozemky susediace s pozemkami v ich vlastníctve. Sú to neupravené, 

zarastené plochy s nerovným povrchom. Žiadatelia sú ochotní tieto upraviť na vlastné 



náklady. Cena nájmu dohadovaná ešte nebola, no orientačne by išlo o 0,05€ za m2. Charakter 

pozemkov je „ostatné plochy“ a v podobnej sume sa prenajímajú obecné pozemky iným 

nájomníkom. Výmera a umiestnenie je zakreslená v prílohe žiadosti, ktorú dal na nahliadnutie 

poslancom. Záujem o prenájom prejavili (zatiaľ len slovne) aj ďalší stavitelia RD na tejto 

ulici, avšak písomná žiadosť bola doposiaľ doručená len p. Arendáčom, p. Demurom a p. 

Gostíkom. 

Žiadnemu z prítomných poslancov sa myšlienka prenájmu týchto pozemkov nepozdávala. 

Keďže ide o úzku dlhú plochu, pre ktorú obec nezamýšľa ani v súčasnosti ani v budúcnosti 

iné využitie poslanci uvažovali skôr nad odpredajom predmetných pozemkov za aktuálnu 

„trhovú“ cenu v obci.  

Mgr. Kuffa dal poslanecký návrh, riešiť predmetné pozemky so žiadateľmi spôsobom 

odpredaja, nie prenájmu  

Hlasovanie o poslaneckom návrhu:  za: 3 

zdržal sa:  

proti: 

Daniel Šidlovský predniesol uznesenie č. 12/10 

 

Starosta informoval o stave projektu na obnovu námestia financovaného prostredníctvom 

MAS a tiež o tom, že dávnejšie podaný projekt na vybudovanie cesty od konca dediny 

smerom k Miľave opäť „ožíva“. Táto plánovaná cesta má byť asfaltovaná a okolitá zeleň 

upravená. 

Hlasovanie: za: 3 

proti: 

zdržal sa: 

Daniel Šidlovský predniesol uznesenie č. 12/11. 

 

K bodu č. 8: 

 

P. Hanečák sa pýtal, prečo je futbalové ihrisko na Šťave ohradené, kam sa majú ísť deti hrať, 

keď jedno ihrisko, ktoré v obci je, je ohradené, pričom ide o verejné priestranstvo- obecný 

pozemok. Starosta odpovedal, že ihrisko nie je ohradené, ohradená je len plocha za ihriskom 

a to z dôvodu pasenia kráv- aby tie neušli práve na spomínané ihrisko Avšak, ak je to 

nevyhnutné, je možnosť s nimi jednať a poprosiť ich, aby ohradu posunuli. 

P. Šidlovský doplnil, že kopec, kde sa v zime chodia deti sánkovať je ohradený. Jediný kopec, 

kde sa dá v zime sánkovať. Ako to tam budú obchádzať? Bolo by dobre, keby aj tento 

ohradník presunuli/odstránili, nech sa potom v zime nevyhovárajú na zlý terén a deti neostanú 

bez kopca.  



P. Šidlovský požiadal aj o opravu prístrešku na Šťave, keďže je výrazne zničený, polámaný 

a v podstate aj nefunkčný- v čase dažďa sa tam nedá vôbec skryť. Starosta odpovedal, že 

altánok bol v jari opravovaný, ale ak je to potrebné, pošle tam chlapov, aby ho dali dokopy. 

P. Šidlovský sa informoval aj o štádiu riešenia problému verejného osvetlenia na ulici za 

domami- ako býva p. Fecenko, p. Zágora, p. Víra,... Starosta odpovedal, že káble už sú, ešte 

treba kúpiť stĺpy a bude sa tam osvetlenie robiť. 

P. Hanečáka zaujímalo, prečo sa poza domy neviedli siete skupinovo, ale natiahol si ich len p. 

Jelenčík súkromne. Veď je pravdepodobné, že na tejto novej ulici budú domy pribúdať a keby 

obec natiahla siete cez uličku pri p. Jelenčíkovej zjednodušila/umožnila by sa tým výstavba 

ďalších RD. Dovolí p. Jelenčík rozkopávať to tam a pripojiť sa z tejto prípojky iným, ak to 

budú potrebovať?  

P. Hanečák sa pýtal na postihy pri častých absenciách na zasadnutiach OZ. Poslanec J. Vira 

už dlhší čas nebol prítomný na zasadnutí, nemôže ho obec nahradiť iným? Alebo nechce sa 

vzdať mandátu, keď na to nemá čas? Nie je niekde v zákone obmedzený počet absencií, ktoré 

môže poslanec v priebehu volebného obdobia mať?  

P. Hanečák požiadal, aby sa poslancom po zasadnutí OZ posielali prijaté uznesenia mailom 

pre lepšiu informovanosť a kontrolu, tak ako sa to v minulosti plánovalo. Starosta poverí 

zamestnankyňu posielaním týchto dokumentov na nahlásené emailové adresy. 

P. Hanečák tiež pripomenul, že za účasť na zasadnutiach OZ nedostávajú žiadnu (ani 

symbolickú) finančnú odmenu Chýba mu tiež aspoň skromné občerstvenie na týchto 

zasadnutiach; aspoň voda/káva. Pýta sa, prečo je to tak, a či by sa to nedalo nejako zmeniť. 

Mgr. Kuffa reagoval, že kedysi boli poslanci odmeňovaní, no neskôr sa všetci tejto odmeny 

vzdali a až doteraz to nikto nemenil. S podnetom p. Hanečáka však súhlasí a navrhuje zistiť z 

okolitých obcí, ako to funguje tam,  a zaoberať sa týmto podnetom na najbližšom rokovaní. 

Ďalšie otázky a pripomienky v diskusii neboli, starosta tento bod programu ukončil.  

 

K bodu č. 9 

 

Starosta poďakoval poslancom a prítomným za účasť a o 19:20 ukončil zasadnutie OZ. 

 

Zapísala: Mgr. Monika Kubisová 

 

         ------------------------------ 

          starosta obce 

Overovatelia: 

  Daniel Šidlovský    

Michal Hanečák    

PODPÍSANÝ

PODPÍSANÍ



Uznesenie č. 12 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Forbasoch zo dňa 10.7.2017 

 

UZNESENIE Č. 12/1 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch  

schvaľuje 

program 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Forbasy. 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. VZN o vymedzení miest na vylepovanie plagátov počas volebnej kampane v obci 

Forbasy 

5. Žiadosť o neobmedzený prístup k vlastným pozemkom za účelom- Ing. Lukáš Guľáš 

s manželkou Ing. Ľubicou Guľášovou- dohoda 

6. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2016 

7. Rôzne- informácia o podaných projektoch 

8. Diskusia  

9. Záver 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

 

UZNESENIE Č. 12/2 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch  

berie na vedomie 

PODPOÍSANÝ



určenie Mgr. Moniky Kubisovej za zapisovateľa zápisnice 12. zasadnutia OZ. 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

 

UZNESENIE Č. 12/3 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch  

schvaľuje 

návrhovú a mandátnu komisiu v zložení Michal Hanečák a Daniel Šidlovský. 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

 

UZNESENIE Č. 12/4 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch 

ruší 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 o vymedzení verejných priestranstiev (plôch) na účely 

volebnej kampane.  

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

PODPÍSANÝ

PODPÍSANÝ



Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

 

UZNESENIE Č. 12/5 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch  

schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 11a o vymedzení miest na umiestňovanie volebných 

plagátov počas volebnej kampane v obci Forbasy v znení predloženého návrhu. 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

VZN č. 11a tvorí prílohu č. 1 tohto uznesenia 

 

UZNESENIE Č. 12/6 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch  

berie na vedomie 

postup obecného úradu pri vybavovaní žiadosti p. Lukáša Guľáša s manželkou Ľubicou rod. 

Zbuškovou 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

PODPÍSANÝ

PODPÍSANÝ



Proti: 

Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

 

UZNESENIE Č. 12/7 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch  

schvaľuje bez výhrad 

Záverečný účet obce Forbasy za rok 2016 v zmysle predloženého návrhu. 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

Záverečný účet obce Forbasy tvorí prílohu č. 2 tohto uznesenia 

 

UZNESENIE Č. 12/8 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch 

schvaľuje  

použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2016 na tvorbu rezervného fondu vo 

výške 30 945,10€. 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

PODPÍSANÝ

PODPÍSANÝ



Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

 

UZNESENIE Č. 12/9 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch 

schvaľuje 

použitie 4 210,53 € z Rezervného fondu obce na spolufinancovanie výstavby Čističky 

odpadových vôd. 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

 

UZNESENIE Č.12/10 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch  

odporúča starostovi obce 

riešiť časť pozemku C-KN č. 1138 v k.ú. Forbasy odpredajom vlastníkom susedných 

pozemkov. 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

PODPÍSANÝ

PODPÍSANÝ



Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

 

UZNESENIE Č. 12/11 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch  

berie na vedomie 

informáciu o podaných projektoch. 

Prítomní: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Za: 3- Mgr. Valerián Kuffa, Michal Hanečák, Daniel Šidlovský 

Proti: 

Zdržal sa: 

 

Vo Forbasoch dňa 10.7.2017      Ing. Július Vyrostek 

               starosta obce 

 

PODPÍSANÝ

PODPÍSANÝ




