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

 

 

Zápisnica č. 3/2019  

         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  11. 3. 2019 

 

Zahájenie  : 18.00 h 

Ukončenie :   20.00 h 

Prítomní poslanci  : 5 poslanci /viď. prezenčná listina/      

 

Ostatní prítomní   : Michal Hanečák, starosta obce,  

občania obce 

 

 

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

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

 

Schválenie programu 3. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Program :    

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa   

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. Žiadosť o nájom pozemku – Mgr. Michaela Pavelčáková 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mária Krompaščíková 

6. Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 

7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – obchodu  

8. Dokončenie a skolaudovanie vodovodu Kiliany Jozef, Regeš Pavol 

9. Návrh na schválenie čerpania z rezervného fondu na splátky úverov 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie 

11. Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie OZ o 18,00 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. Žiadosť o nájom pozemku – Mgr. Michaela Pavelčáková 

5. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mária Krompaščíková 

6. Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 

7. Žiadosť o prenájom nebytových priestorov – obchodu  

8. Dokončenie a skolaudovanie vodovodu Kiliany Jozef, Regeš Pavol 

9. Návrh na schválenie čerpania z rezervného fondu na splátky úverov 

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie 

11. Rôzne 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

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

 

K bodu č. 2 a č. 3 

 

Do návrhovej a mandátovej komisie navrhol starosta poslanca Bc. Tomáša Dubiela 

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. 3/3 a 3/4. 

 

Starosta konštatoval, že návrhová a mandátna komisia boli schválené. 

 

 

K bodu č. 4  

Pán starosta oboznámil zúčastnených o žiadosti Mgr. Michaely Pavelčákovej. Pán starosta 

vysvetlil umiestnenie daného pozemku, avšak časť žiadaného pozemku je zatiaľ predmetom 

nájmu Družstva Hniezdne, s ktorým je potrebné rokovanie. Ďalším umiestneným predmetu 

prenájmu je pri železničnej stanici Forbasy s účelom uskladnenia ťažných strojov a vjazdu na 

pozemok vlastníka. Pán starosta vyjadril návrh na rokovanie so žiadateľkou a o možnom 

postupe vytvorenia zmluvy. 

 



Pán starosta otvoril diskusiu: 

 

Pán Dubiel vyjadril námietky k podanej žiadosti s ohľadom na dĺžku prenájmu a jasné 

zavedenie ceny.  

Pán starosta zúčastneným objasnil, že daná žiadosť sa dáva zastupiteľstvu na vedomie, ak 

obecné zastupiteľstvo príjme žiadosť, bude nasledovať jej ďalšie jednanie o podmienkach 

vytvorenia zmluvy a následným jednaním s družstvom Hniezdne a pani Pavelčákovou. 

 

 

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. 3/5. 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Žiadosť o nájme pozemku 

a schvaľuje jednanie. 

 

K bodu č.5   

 

Pán starosta zúčastnených oboznámil so žiadosťou o dokúpení pozemku Máriou 

Krompaščíkovej, bydliskom Ludvika Svobodu 14/2357, Poprad. Pán starosta otvoril diskusiu 

a vyzval pani Krompščíkovú, aby vysvetlila svoju žiadosť a situáciu s daným pozemkom. 

Pani Krompaaščíková oboznámila zúčastnených, že na danom pozemku je studňa, ktorá je vo 

výlučnom využívaní jej rodiny, ktorá sa aj o daný pozemok stará. 

 

Pán Koneval vyjadril návrh o zachovaní pozemku v majetku Obci Forbasy, vzhľadom na 

prechádzanie inžinierskych sieti na danom pozemku, ktoré by nemali byť narušené. 

Pán starosta súhlasil s názorom pána Konevala a dal hlasovať o zamietnutí žiadosti o predaj 

pozemku. 

 

Poslanci sú vyjadrili spoločný súhlas za nepredanie pozemku pani Krompaščíkovej. 

 

  

Pán Starosta dal hlasovať o uznesení č.3/6. 

 

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

Miroslav Koneval 

Za  :          0  

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

Miroslav Koneval 

Zdržal sa :  0 

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo zatiaľ žiadosť zamieta. 

 

 

 



K bodu č.6   

 

Pán starosta oboznámil zúčastnených o zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie s 

povinnosťou  kolaudácie ČOV je potrebné vytvoriť zmluvu s prevádzkovateľom, predložil 

návrh danej zmluvy poslancom. 

 

Pán starosta otvoril diskusiu: 

Pán Matfiak sa spýtal, či bol uskutočnený verejný prieskum trhu a za akých podmienok bol 

vybratý daný prevádzkovateľ. 

Pán starosta objasnil, že sa radil s viacerými spoločnosťami a daný prevádzkovateľ 

prevádzkuje aj iné verejné kanalizácie v okolí obce. Daná firma bola vybratá na základe 

referencií. 

Pán Kuffa vyjadril obavu, že daný prevádzkovateľ nie je solídny, vzhľadom na informácie 

ktoré zistil a má námietky k určitým častiam v zmluve. Má námietky k celkovej cene služby 

a jej možnom navýšení. Spýtal sa či bola oslovená, aj firma ktorá robila dodávateľa pri 

realizácií. Pán starosta oznámil, že nie. 

 

Pán starosta zúčastnených oboznámil, že kolaudačná žiadosť nie je podaná, lebo firma ktorá 

vytvára realizáciu musí dodať potrebné papiere na kolaudáciu. 

 

Prítomní občania dostali slovo od poslancov a spýtali sa, na akú dobu by daná zmluva bola 

platná a kedy je možné ju vypovedať v prípade nespokojnosti. Pán Matfiak prečítal časť 

zmluvy, ktorá hovorí o možnosti vypovedať kedykoľvek. 

 

Pán Kuffa vyjadril návrh o opätovnom prieskume trhu a možnosti získať ďalšie ponuky od 

iných prevádzkovateľov.  

Pán Koneval vyjadril návrh o spísanie zmluvy na jeden rok a jej zmenenie, potom 

v následnom zistení, či daný prevádzkovateľ bude vyhovovať potrebám obce. 

 

Starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 3/7. 

 

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

Miroslav Koneval 

Za  :           (2), Bc. Tomáš Dubiel, Miroslav Koneval  

Proti :         0  

Zdržal sa :  (3) Mgr. Valerián Kuffa, Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany 

 

Starosta obce konštatoval, že uznesenia  č. 3/7 o zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie 

nebolo schválené. 

 

 

K bodu č. 7 

 

Pán starosta predložil žiadosť o prenájom nebytového priestoru spoločnosťou Tami Trade 

s.r.o. v zastúpení konateľkou Stanislavou Rubešovou za účelom obnovenia prevádzky 

potravín v obci.  

 

Starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 3/8. 

 



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 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenia  č. 3/8. 

 

K bodu č. 8 

Pán starosta zúčastnených oboznámil o situácií s vodovodom, že daný vodovod bol vytvorený 

pred 10 rokmi, avšak nebola zrealizovaná jeho kolaudácia. 

 

Pán Jozef Kiliany objasnil, že daná výstavba a realizácia bola vykonaná autorizovanou 

spoločnosťou podľa platných predpisov a požiadaviek. Je ukončená a vodovod je pripravený 

na ostatné rozšírenie distribučnej siete s prípojkami k jednotlivým domom, aby to nebolo 

ťahané z centrálneho bodu cez obec. Pán Jozef Kiliany prítomným ukázal aktuálnu mapu 

vodovodu. Prebehla už aj diskusia so spoločnosťou, ktorá realizovala výstavbu, pánom 

Volažíkom, ktorá je ochotná všetky dokumenty a všetky revízne správy a potrebné skúšky 

dokončiť. 

 

Pán starosta oboznámil, že behom nasledujúceho týždňa majú byť všetky potrebné 

dokumenty od pána Volažíka prichystané, aby sa mohlo vytvoriť polarizačné zameranie 

a vykonať kolaudácia. 

 

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 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenia  č. 3/9. 

 

K bodu č. 9 

Pán starosta predložil opatrenie č.1 – Návrh na schválenie čerpania rezervného fondu v roku 

2019 na splatenie úverov vo výške 17 725,45 € a ich použitie na splatenie úveru – Kanál PL-

SK vo výške 7 644 €, ČOV vo výške 3 108 €a MK, chodník, parkovisko vo výške 6 976,48 €. 

 

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 obecné zastupiteľstvo uznesenie  č. 3/10 opatrenie č.1 bolo 

schválené. 

 

 



K bodu č. 10 

Pán starosta predložil zúčastneným žiadosť Rimskokatolickej cirkvi, farnosť Hniezdne 

o dotáciu. 

Pán starosta otvoril diskusiu a vyjadril návrh na zamietnutie žiadosti a o jej možnom 

opätovnom prejednaní. 

 

Pán Koneval vyjadril súhlas so zamietnutím žiadosti a o jej možnom opätovnom prejednaní 

a následne predniesol, čoho sa daná dotácia týka a na ktoré položky budú použité prostriedky. 

 

Pán Kuffa objasnil, že dotácia nezahrňuje presnú sumu, ale v danej žiadosti je výšku možné 

samostatne nastaviť.  

Pán Dubiel objasnil, že Obec Forbasy patrí pod farnosť Hniezdne a že daná dotácia by 

pomohla aj deťom pochádzajúcim z obce Forbasy. Navrhol, že síce daná suma 3 000 € 

uvedená v žiadosti nie je primeraná, ale určite by stanovil nižšiu sumu, ale danú dotáciu 

schválil.  

 

Pán starosta dal hlasovať o uznesení č. 3/11. 

 

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 obecné zastupiteľstvo berie na vedomie uznesenie  č. 3/11 

žiadosť o poskytnutie dotácie Rímskokatolickej cirkvi, farnosti Hniezdne s následným 

prejednaným podmienok na ďalšom zastupiteľstve. 

 

K bodu č. 11 – Rôzne 

Pán starosta vyzval zúčastnených o ich možné návrhy. 

Pán Matfiak vyjadril žiadosť pre pani kontrolórku o vytvorenie analýzy finančnej situácie  

obce Forbasy a jej predloženie na nasledujúcom zastupiteľstve.  

 

Pán Baláž sa opýtal o Turoňoch, ktoré boli zorganizované v mesiaci Február. Pán Starosta 

oboznámil zúčastnených o sponzorskom dare pána Guregu, ktorý daroval obci mäso na danú 

udalosť. 

 

Pani Regešová vyjadrila žiadosť o zníženie dovozu hnoja z družstva Agro Hniezdne 

možnosťou zníženia rýchlosti aj hmotnosti vozidiel na cestu, ktorú dané družstvo využíva. 

Pán starosta danú žiadosť zobral na vedomie s prísľubom kontaktu s daným družstvom. 

 

Pán starosta ukončil diskusiu. 

 

K bodu č. 12 

 

Pán starosta vyzval pán Matfiaka prečítať uznesenia z dnešného obecného zastupiteľstva. 

 

 

 



K bodu č. 13 – Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 20,00 hod zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Viktória Bodocká            

Overovatelia:  

  Bc. Tomáš Dubiel  (podpísaný)            

  Ing. Jozef Matfiak  (podpísaný)   

  

 

                                    (podpísaný) 

       Michal Hanečák 

       starosta obce 

 

 


