
         OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO   F O R B A S Y ,   065 01  Hniezdne 

 

                                                        okr. Stará Ľubovňa________________________________ 

 

 

                                                   Zápisnica č. 1/2018  

 

         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  10.12.2018 

Zahájenie  : 17.00 h 

Ukončenie :  17,30 h 

 

       Prítomní poslanci  :    4 novozvolených poslancov /viď. prezenčná listina / 

       Ostatní prítomný   :    Ing. Július Vyrostek – doterajší starosta obce, 

                                          Michal Hanečák – novozvolený starosta 

                                          Ing. Jozef Matfiak, Mgr. Valerián Kuffa 

                                          Predsedníčka MVK – Terézia Alexíková 

       Hlavný kontrolór obce – Anna Ružbašanová  

                                          a občania obce viď. prezenčná listina 

 

Program : 

1. Otvorenie zasadnutia OZ 

2. Správa volebnej komisie 

3. Zloženie sľubu starostu  

4. Zloženie sľubu poslancov OZ 

5. Určenie členov návrhovej komisie 

6. Určenie zapisovateľa                                                                

7. Diskusia 

8. Návrh uznesenia 

9. Záver 

 

 

K bodu č.1 

 

           Rokovanie prvého, slávnostného zasadnutia OZ vo volebnom období 2018-2022  

otvoril  Ing. Július Vyrostek,  starosta obce (ďalej len predsedajúci), privítal na ňom 

poslancov z predchádzajúceho volebného obdobia, novozvolených poslancov, pozvaných 

hostí i občanov obce Forbasy. 

 

K bodu č. 2 
           

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Terézia Alexiková oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do obecného zastupiteľstva a s výsledkami volieb starostu obce.  

Konštatovala, že zápisnicu podpísalo všetkých 5 členov volebnej komisie. Kópia Zápisnice 

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Forbasy do obecného zastupiteľstva 

a starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 3.  

 

Predsedajúci  vyzval Michala Hanečáka zvoleného vo voľbách do orgánov samosprávy obce 

za starostu obce, aby zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Všetci prítomní povstali 

a Michal Hanečák prečítal zákonom predpísaný sľub starostu obce a svojim podpisom ho 

potvrdil. Predsedajúci  zablahoželal novozvolenému starostovi obce a odovzdal mu insignie. 



Predsedníčka miestnej volebnej komisie  Terézia Alexiková  odovzdala zvolenému starostovi.  

Osvedčenie o zvolení za starostu obce Forbasy.  

Michalom  Hanečákom   podpísaný zákonom predpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu č. 4 

 

Starosta obce vyzval novozvoleného poslanca Bc. Tomáša Dubiela, aby prečítal zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Pán Dubiel prečítal text sľubu poslanca 

a poslanci zvolení vo voľbách dňa 10.11.2018 odpovedali „sľubujem“. Svoj sľub potvrdili 

svojim podpisom pod text sľubu. Predsedníčka miestnej volebnej komisie odovzdala novým 

poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca obecného zastupiteľstva. 

Novozvolenými poslancami podpísaný zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 5 

 

Starosta obce  navrhol členov návrhovej komisie a to: 

  Bc. Dubjel Tomáš, Mgr. Valerián Kuffa, 

vzhľadom k tomu že iné návrhy neboli podané,dal hlasovať o návrhu. 

   

Prítomní : (4) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany 

Za  :          (4) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany 

Proti :          0  

Zdržal sa :  0 

Starosta obce konštatoval že návrhová komisia bola schválená. 

 

K bodu č. 6 

 

Starosta obce určil za zapisovateľa Ing. Bodockú Máriu Viktóriu. Prítomní poslanci berú na 

vedomie dané určenie. 

 

K bodu č. 7 

 

Diskusia 

Pán starosta prestúpil a prihovoril sa všetkým zúčastnením, poďakoval im za prejavenú 

dôveru. 

 

Novozvolený pán starosta Hanečák predložil zúčastneným doplnení program potrebný na 

prejednanie: 

 

1. Poverenie poslanca oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia obecného 

zastupiteľstva 

2. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa zákona 357/2004 Z. z. 

3. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

4. Určenie platu starostu  

 

Prítomní : (4) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany 

Za  :          (3) Ing. Jozef Matfiak, Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany 

Proti :      (1) Mgr. Valerián Kuffa 

Zdržal sa :  0 

Starosta obce konštatoval že doplnený program bol schválený. 

 



K bodu č. 1 doplneného programu 

 

Poverenie poslanca zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípade 

neprítomnosti starostu obce a zástupcu starostu. Pán starosta navrhol pána Ing. Matfiak. 

Z dôvodu, že neboli iné návrhy podané, dal hlasovať o návrhu. 

 

Prítomní : (4) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany 

Za  :          (3) Mgr. Valerián Kuffa, , Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany 

Proti :          0  

Zdržal sa :  (1) Ing. Jozef Matfiak 

Starosta obce konštatoval, že návrh poverenia poslanca Ing. Matfiala zvolávať a viesť 

zasadnutie OZ bol schválený. 

 

K bodu č. 2 doplneného programu 

 

Pán starosta zúčastnených oboznámil o povinnosti zriadiť komisiu o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Členom 

tejto komisie môže byť iba poslanec obecného zastupiteľstva. Ak sú v obecnom zastupiteľstve 

zástupcovia politických strán a politických hnutí alebo nezávislí poslanci, komisia je zložená 

z jedného zástupcu z každej politickej strany alebo politického hnutia a jedného zástupcu 

nezávislých poslancov. Komisia musí obsahovať troch členov. Pán starosta navrhol za 

predsedu komisie pán Bc. Tomáša Dubiela a členov Lukáša Kilianyho a po zložení sľubu 

poslanca pána Miroslava Konevala. Pán starosta sa opýtal, či má niekto iný návrh. Nik sa 

neprihlásil, tak pán starosta dal hlasovať 

 

Prítomní : (4) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany 

Za  :          (3)  Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Bc. Tomáš Dubiel,  

Proti :          0  

Zdržal sa :  (1) Lukáš Kiliany 

Starosta obce konštatoval, že komisia na ochranu verejného záujmu bola schválená. 

 

K bodu č. 3 doplneného programu 

 

Pán starosta všetkých zúčastnených informoval, že zastupovaní starostu obce poveruje pána 

Bc. Tomáša Dubiela. Pán Bc. Dubiel prijal danú pozíciu. Obecné zastupiteľstvo berie na 

vedomie vymenovanie zástupcu starostu obce. 

 

K bodu č. 4 doplneného programu 

 

Pani zapisovateľka prečítala určenie platu starostu podľa zákonu 253/1994 Z. z. Obecné 

zastupiteľstvo berie na vedomie určenie platu starostu. 

 

Pán starosta ukončil doplnení program a vyzval zúčastnených k diskusii. 

 

Pán Vyrostek poďakoval všetkým zúčastneným, všetkým obyvateľom obce, za ich podporu 

a súdržnosť počas rokov, kedy bol starostom obce Forbasy. Vytvoril a dal možnosť 

k nahliadnutiu elaborátu celého jeho pôsobenia vo funkcii starosu. Poprial novozvolenému 

starostovi veľa síl, vytrvalosti a odhodlania. Tiež vyjadril sľub pomoci v prípade potreby 

a zaželal príjemné Vianočné sviatky. 

 

Starosta obce ukončil diskusiu. 

 

 



K bodu č. 8 

 

Pán starosta požiadal o prečítanie návrhu uznesenia poslanca Tomáš Dubiela. Starosta obce 

dal hlasovať o návrhu uznesenia 

 

Prítomní : (4) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany 

Za  :          (4) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany 

Proti :          0  

Zdržal sa :  0 

 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia boli schválené. 

 

K bodu č. 9   Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a poprial pekný večer. 

 

 

Zapísala : Ing. Mária Viktória Bodocká 

 

 

(podpísaný) 

Michal Hanečák 

starosta obce 

 

 

Prílohy: 

1. Kópia Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Forbasy do obecného 

zastupiteľstva a starostu obce 

2. Michalom  Hanečákom   podpísaný zákonom predpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu 

tejto zápisnice 

3. Novozvolenými poslancami podpísaný zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice 


