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

 

 

Zápisnica č. 2/2018  

         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  27.12.2018 

 

Zahájenie  : 16.00 h 

Ukončenie :   17.30 h 

Prítomní poslanci  : 5 poslanci /viď. prezenčná listina/      

 

Ostatní prítomní   : Michal Hanečák, starosta obce,  

hl. kontrolór obce Anna Ružbašanová  

 

 

           Rokovanie otvoril a viedol starosta obce Michal Hanečák, ktorý privítal všetkých 

poslancov,  ako aj ostatných prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 

 

Schválenie programu 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Program :    

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa   

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. Zloženie sľubu poslanca pána Konevala 

5. Žiadosť o vydanie súhlasu vstupu na pozemok – Kundľa, Kundľová 

6. Rozpočtové opatrenia 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie OZ o 16,00 hod. otvoril a viedol starosta obce Michal Hanečák, ktorý privítal 

všetkých poslancov,  ako aj ostatných prítomných a oboznámil ich s programom rokovania. 

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

programu neboli vznesené žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať.  

 

Prítomní : (5) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak,Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany,                               

Miroslav Koneval 

Za  :           (5), Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak,Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany,  

Miroslav Koneval  

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

 

 

 

 

 

 



Starosta konštatoval že program rokovania bol schválený bez zmien v tomto poradí:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa   

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. Zloženie sľubu poslanca pána Konevala 

5. Rozpočtové opatrenia 

6. Žiadosť o vydanie súhlasu vstupu na pozemok- Kundľa, Kundľová 

7. Rôzne 

8. Záver 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 2/1. 

 

K bodu č. 2 a č. 3 

 

Do návrhovej a mandátovej komisie navrhol starosta poslanca Bc. Tomáš Dubiel a poslanca 

Ing. Jozefa Matfiaka, za zapisovateľku určil Ing. Máriu Viktóriu Bodockú. K zloženiu 

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

 

Prítomní : (5) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak,Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany,                               

Miroslav Koneval 

Za  :           (5), Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak,Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany,  

Miroslav Koneval  

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č.2/2. 

 

Starosta konštatoval, že návrhová a mandátna  komisia boli schválené. 

 

 

K bodu č. 4  

Pán starosta vyzval pána Koneval, aby zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva. Všetci prítomní povstali a Miroslav Koneval prečítal zákonom predpísaný sľub 

poslanca a svojim podpisom ho potvrdil. Predsedajúci  zablahoželal novozvolenému 

poslancovi obecného zastupiteľstva. 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č.2/3. 

 

K bodu č.5   

Pán starosta zúčastnených oboznámil so žiadosťou o príjazdovú cestu na pozemok pána 

Kundľu a Kundľovej. Pán Hanečák prečítal prítomným odpoveď, ktorú dostali od minulého 



starostu, ktorý im vstup povolil, ale s podmienkou samostatnej výstavby a realizácie 

inžinierskych sietí. Dane siete by prechádzali cez súkromné pozemky, ktoré však s daným 

rozhodnutím nesúhlasia. Avšak druhá cesta, ktorá je vlastníctvom obce nie je v stave 

prejazdu, nie je spevnená. Pán starosta navrhol počkať až kým sa vyrieši situácia s cestou. 

Zúčastnení s daným návrhom súhlasili. 

 

Pán Starosta dal hlasovať o uznesení. 

 

Prítomní : (5) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak,Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany,                               

Miroslav Koneval 

Za  :           (5), Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak,Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany,  

Miroslav Koneval  

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo zatiaľ žiadosť zamieta, avšak s možnosťou 

opätovného prejednania. 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č.2/3. 

 

K bodu č.6   

 

Pán starosta vyzval pani Strenkovú, aby oboznámila zúčastnených o rozpočtových 

opatreniach zo štátneho rozpočtu, úradu práce, materskej školy a ČOV. Rozpočtové opatrenie 

č. 8 – predkladá obec na vedomie obecnému zastupiteľstvu ohľadom príjmov zo štátneho 

rozpočtu.  

Opatrenie č. 9. – úprava rozpočtu z dôvodu vyšších príjmov z predaja pozemkov, finančných 

prostriedkov z PPA, ČOV, z organizácií ktorých prišli príjmy dodatočne po splnení 

podmienok projektov.  

Rozpočtové opatrenia v rámci rozpočtu, príjmov a výdavkov č. 10 – úprava rozpočtu v rámci 

príjmov a výdavkov, pre vyrovnanie rozpočtu. 

Rozpočtové opatrenie č. 11 – prevod finančných prostriedkov a zároveň čerpanie rezervného 

fondu vo výške 9 329,86 € na kapitálové výdavky obce. 

rozpočtové opatrenie č. 12 – čerpanie kapitálových príjmov za pozemky vo výške 1 441 € na 

financovanie výdavkov projektu „Forbasy ČOV“. 

Rozpočtové opatrenie č.13 a č.14 – Úprava rozpočtu v rámci rozpočtu. Príjmy a výdavky sa 

nemenia.  

 

Starosta obce dal hlasovať o všetkých opatrenia č.8, č.9, č. 10, č.11, č.12, č.13, č.14 . 

 

Prítomní : (5) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak,Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany,                               

Miroslav Koneval 

Za  :           (5), Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak,Bc. Tomáš Dubiel, Lukáš Kiliany,  

Miroslav Koneval  

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia  č. 2/5 o rozpočtových opatreniach a úprave rozpočtu 

boli schválené.  

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č.2/5 



 

K bodu č. 7 

 

Pán Kiliany navrhol ledkové svetlá na osvetlenie dediny. Pán starosta ubezpečil, že dané 

svetlá sú v procese riešenia.  

 

Pán starosta oboznámil zúčastnených, o nedoplatkoch daní z nehnuteľnosti vo výške 748 € 

a poplatok za tuhý komunálny odpad 2 250,96 €, ktorý sa bude riešiť v priebehu budúceho 

roka. 

 

Pán starosta navrhol oznámenie všetkých informácií občanom pomocou sms správy. 

Pán starosta navrhol zmenu cenníka nájomného na priestory obce, navrhol aby občania obce 

Forbasy za Kar neplatili. 

 

Pán starosta oboznámil o silvestrovskej udalosti, ktorú bude organizovať obec pre svojich 

občanom. Poprosil zúčastnených o ich účasti a pomoci. 

 

 

K bodu č. 8 – Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 17,30 hod zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Viktória Bodocká            

Overovatelia:  

  Bc. Tomáš Dubiel  (podpísaný) 

  Ing. Jozef Matfiak  (podpísaný) 

   

  

 

                                    (podpísaný) 

       Michal Hanečák 

       starosta obce 


