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

 

                                                        okr. Stará Ľubovňa________________________________ 

 

                                                   Zápisnica č. 4/2019  

 

         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  25. Júna 2019 
Zahájenie  : 18.00 h 

Ukončenie :   20.30 h 

Prítomní poslanci  : 4 poslanci /viď. prezenčná listina/      

Ostatní prítomní   : Michal Hanečák, starosta obce, 

                                    Obyvatelia obce / viď. prezenčná listina/ 

    

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

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

 

Schválenie programu 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Program :    

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie  

4. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2018 

5. Návrh na zmenu rozpočtového opatrenia 

6. Schválenie VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školského zariadenia, ktorých zriaďovateľom je Obec Forbasy 

7. Zrušenie VZN č. 10/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Forbasy 

8. Schválenie zmluvy o prevádzkovaní obecnej kanalizácie a ČOV s firmou W- Control, 

s.r.o. Poprad 

9. Schválenie nájomnej zmluvy o nájme pozemkov č. parciel 305/3, 1139, 1-2895/5 pre 

pani Pavelčákovú, Forbasy 3 

10. Vystúpenie zastupujúcej riaditeľky materskej školy p. Vyrostekovej k problematike 

rozšírenia financovania materskej školy 

11. Diskusia 

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 štyria, teda OZ je uznášaniaschopné. Keďže k 

programu neboli vznesené žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať.  

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         



 

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

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, 

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2018 

5. Návrh na zmenu rozpočtového opatrenia 

6. Schválenie VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Forbasy 

7. Zrušenie VZN č. 10/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov 

v škole a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Forbasy 

8. Schválenie zmluvy o prevádzkovaní obecnej kanalizácie a ČOV s firmou W- Control, 

s.r.o. Poprad 

9. Schválenie zmluvy o nájme pozemkov č. parciel 305/3, 1139, 1-2895-5 pre pani 

Pavelčákovú, Forbasy 3 

10. Vystúpenie zastupujúcej riaditeľky materskej školy p. Vyrostekovej k problematike 

rozšírenia financovania materskej školy 

11. Diskusia 

12. Návrh na uznesenie 

13. Záver 

 

Mgr. Tomáš Dubiel predniesol uznesenie č. 4/1. 

 

K bodu č. 2 a č. 3 

Do návrhovej a mandátovej komisie navrhol starosta poslanca Ing. Jozefa Matfiaka a 

poslanca Lukáša Kilianyho, za zapisovateľku určil Ing. Máriu Viktóriu Bodockú. K zloženiu 

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

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

Mgr. Tomáš Dubiel predniesol uznesenie č. 4/2 a 4/3. 

 

Starosta konštatoval, že návrhová a mandátna komisia boli schválené. 

 

K bodu č. 4   

Pán starosta vyzval poslancov na možné návrhy, úpravy alebo rôzne pripomienky na 

Záverečný účet obec Forbasy za rok 2018, ktorý im bol doručený pred obecným 

zastupiteľstvom. 

 

Poslanci nemali žiadne námietky, tak starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 4/4.  

 

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

 



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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

Mgr. Tomáš Dubiel predniesol uznesenie č. 4/4. 

Starosta skonštatoval, že Záverečný účet obce Forbasy za rok 2018 bol schválený. 

 

K bodu č.5   

Pán starosta prítomných oboznámil s návrhom na rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – tvorba 

a čerpanie finančných operácií vo výške schváleného použitia rezervného fondu a to: 

 

Príjmy: položka 454001 KZ 46      13 752 € 

Výdavky: oddiel 0170, položka 821004 KZ 46   3000,00€ /splátka úveru Cesta../ 

oddiel 0170, položka 821005 KZ 46   7644,00€ /splátka úveru Kanál PL-SK/ 

oddiel 0710, položka 821005 KZ 46   3108,00€ / splátka úveru ČOV/ 

Spolu:                                                 13 752,00€ 

 

Dané opatrenie bolo už schválené na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve len vo vyššej 

sume, ale vzhľadom na to, že daná suma nebola potrebná, predkladá sa obmenené rozpočtové 

opatrenie. 

 

Pán starosta dal hlasovať o uznesení č. 4/5. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

Mgr. Tomáš Dubiel predniesol uznesenie č. 4/5. 

 

Starosta konštatoval, že Návrh na rozpočtové opatrenie č. 2/2019 – tvorba a čerpanie 

finančných operácií vo výške schváleného použitia rezervného fondu bol schválený. 

 

K bodu č.6    

 

Pán starosta predstavil prítomným Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky 

príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach ktorých 

zriaďovateľom je Obec Forbasy. Vyzval prítomných na vyjadrenie námietok. 

 

Bez námietok. 

Pán starosta dal hlasovať o uznesení č. 4/6. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

  

Mgr. Tomáš Dubiel predniesol uznesenie č. 4/6. 



Starosta skonštatoval, že Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2019 o určení výšky  príspevku 

na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je 

Obec Forbasy bolo schválené. 

 

K bodu č. 7  

Vzhľadom na to, že v predchádzajúcom bode bolo schválené nové Všeobecné záväzné 

nariadenie č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole 

a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Forbasy, je potrebné zrušenie 

Všeobecného záväzného nariadenia č. 10/2018, schváleného uznesením Obecného 

zastupiteľstva č. 12/12 zo dňa 28.11.2018. 

 

Pán starosta dal hlasovať o uznesení č. 4/7. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

Mgr. Tomáš Dubiel predniesol uznesenie č. 4/7. 

 

Starosta skonštatoval, že Všeobecné nariadenie č. 10/2018 o určení výšky príspevku na 

čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec 

Forbasy bolo zrušené. 

 

 

K bodu č. 8 

Na základe vytvoreného prieskumu trhu a prijatia troch ponúk, z ktorých následne zostavená 

komisia vybrala spoločnosť W- Control, s.r.o. z dôvodu aj najnižšej ceny. Pán starosta 

predstavil zmluvu 06/2019 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie uzavretú medzi obcou 

Forbasy a prevádzkovateľom W- Control, s.r.o. Poprad. Predmetom zmluvy je 

prevádzkovanie verejného infraštruktúrneho majetku vlastníka verejnej kanalizácie v zmysle 

zákona č. 442/2002 Z. z. Pán starosta vyzval prítomných na vyjadrenie pripomienok. 

 

Pán starosta dal hlasovať o uznesení č. 4/8. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

Mgr. Tomáš Dubiel predniesol uznesenie č. 4/8. 

 

Starosta konštatoval, že zmluva č. 06/2019 s W- Control s.r.o. bola schválená 

 

K bodu č. 9 

 

Pán starosta oboznámil prítomných s nájomnou zmluvou Mgr. Michaely Pavelčákovej. Pán 

starosta vysvetlil umiestnenie daného pozemku pri železničnej stanici Forbasy s účelom 

uskladnenia ťažkých strojov a vjazdu na pozemok vlastníka. Daná zmluva je na dobu neurčitú 

s výpovednou dobou 1 rok a dohodnutou sumou nájomného vo výške 40€/ha/ rok. 



Pán starosta otvoril diskusiu: 

Bez námietok  

 

Pán starosta dal hlasovať o uznesení č. 4/9. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0    

 

 

Mgr. Tomáš Dubiel predniesol uznesenie č. 4/9. 

 

Starosta konštatoval, že nájomná zmluva s Mgr. Michaelou Pavelčákovou, bydliskom Forbasy 

3, 06501 Hniezdne bola schválená. 

 

 

K bodu č. 10 

Pán starosta vyzval p. Vyrostekovú na vyjadrenie jej návrhov a pripomienok. 

Pani Vyrosteková vyjadrila nespokojnosť s prácou a komunikáciou s pánom starostom. 

V komunikácií a riešení problémov dostávajú najčastejšie zápornú odpoveď, nedá sa alebo sa 

pán starosta musí stále poradiť, čím sa riešenie a následná komunikácia o probléme sťažuje. 

Vyjadrila možnosť poškodzovania jej mena či dobrého mena materskej škôlky. Pani 

Vyrosteková vzhľadom na zlú komunikáciu, napísala pánovi starostovi aj úradný list, ale 

odpoveď naň ešte nedostala. 

Vyjadrila aj nesúhlas s vykonaným auditom miezd bez súhlasu obecného zastupiteľstva a jeho 

neochotu o možnosť zamestnancov nazrieť do výsledkov daného auditu, aj keď sa to týka ich 

osoby alebo ich informovania. Taktiež so zobratím všetkých osobných príplatkov 

zamestnancov obce hneď po jeho nástupe do jeho funkcie starostu obce. 

Taktiež vyjadrila návrh na otvorenie druhej triedy, vzhľadom na to, že sa nahlásilo na zápis 

do materskej školy 13 detí a zatiaľ nie je možné ich prijať kvôli kapacite a rozložení škôlky. 

Pani riaditeľka požiadala hygienu o spoluprácu, ktorá ich informovala, že materská škola 

v Obci Forbasy je stále vedená ako dvojtriedka. Preto je potrebné rozdeliť pracovné pomôcky 

a postieľky do dvoch tried a vtedy bude možné prijať viac detí. Avšak pán starosta s daným 

rozdelením nesúhlasí, jeho odôvodnením je nedostatok finančných prostriedkov. Pani 

Vyrosteková prosí pánov poslancov o podporu, kedy by materská škola mohla uspokojiť 

všetkých záujemcov, pretože tento rok môžeme klasifikovať ako veľmi silný. 

Pani Vyrosteková vyjadrila nespokojnosť s hospodárením s finančnými prostriedkami 

materskej školy, ktoré škôlka nevlastní ani s nimi nie je oboznámená, resp. s disponovaním 

s nimi kvôli zamietavému stanovisku starostu obce. Čím obmedzil možnosť vykonávania 

práce riaditeľky materskej školy. 

 

Pán starosta vyzval pánov poslancov na diskusiu. 

 

Pán Matfiak sa spýtal na dané finančné príspevky od štátu, ktoré dostáva materská škola. 

Pani Vyrosteková oboznámila zúčastnených, že v danom čase dostávame finančné príspevky 

na dve učiteľky a nahlásený počet detí k 1.1.2019 do konca tohto roku. 

Pán Matfiak skonštatoval, že obec by bola stratová od septembra do decembra, ak by sa prijali 

ďalšie pracovníčky. 

 



Pán starosta vyjadril nesúhlas s postojom pani Vyrostekovej. V prevádzkovom poriadku 

materskej školy je uvedené, že navštevovať materskú školu môžu deti od 3 do 6 rokov. Počet 

trojročných detí, ktoré podali prihlášku sú 3. 

Listy, ktoré boli odoslané pani riaditeľkou starostovi obce, boli prečítané a ukázané 

poslancom. 

Starosta vyjadril, že ak by sme mali väčšie priestory, aj možné finančné prostriedky neváhal 

by prijať nové pracovníčky, ale v danej situácií to nie je možné. 

 

Pani Imrichová vyjadrila, že hygienička im povedala, že ak deti dovŕšia do konca roka 3 roky, 

je možné ich prijať do materskej školy po dohode s nimi a štatutárom.Je potrebné len vytvoriť 

umývadlo v šatni s prebaľovacím pultom, ktoré nebude tak finančné nákladné. 

 

Pán Hanečák sa spýtal riaditeľky MŠ, prečo v danom stave detí a škôlky už nefungujú ako 

dvojtriedka. Avšak ak je to možné, mohlo sa to urobiť aj za minulého starostu. Avšak 

v prevádzkovom poriadku nemáte uvedené, že môžu nastúpiť aj dvojročné deti. Kým to 

nebudete mať v prevádzkovom poriadku, nie je to možné. Osobný príplatok nie je 

nárokovateľná položka, tým pádom nesúhlasí s postojom pani Vyrostekovej. Aj s možnosťou 

viesť si samostatné hospodárenie s finančnými prostriedkami z dôvodu, že daná škôlka je bez 

právnej subjetivity, tak to zo zákona nie je možné. Taktiež by bola potom dodatočná potreba, 

aby sa prijala pracovníčka na mzdovú a ekonomickú agendu, čo predstavuje len nárast 

nákladov na prevádzku materskej školy. 

 

Pani Kilianyová vysvetlila situáciu, ktorá bola pred dvomi rokmi, kedy bol veľmi silný 

ročník, ktorý odišiel do školy. Z toho dôvodu bola zmenená škôlka na jednotriedku. 

 

Pani Vyrosteková z Hniezdneho, vyjadrila názor, že je potrebné podporovať moderné rodiny 

a snažiť sa vytvoriť pre nich podmienky. Pretože mladé rodiny sú hnacou silou obce, preto 

poprosila poslancov, aby sa snažili zachovať škôlku a snažiť sa prijať najviac detí. Lebo ona 

ako rodič chváli komunikáciu aj rodinnú atmosféru, ktorá v škôlke vládne. 

 

Poslanci ukončili diskusiu s tým, že sa uskutoční stretnutie s pani riaditeľkou a prejednajú 

všetky body a pripomienky v rámci spokojnosti všetkých strán. 

 

K bodu č. 11 – Diskusia 

Pán starosta informoval, že dôchodcovia sa nebudú môcť v škôlke naďalej stravovať. Strava 

bude dovážaná z Kamienky so stálou cenou stravného. 

 

Pán starosta informoval o finančných prostriedkoch obce, je potrebné vytvoriť cestu k pánovi 

Lipnickému aspoň z makadamu. Taktiež bolo vytvorené výberové konanie na novú riaditeľku 

škôlky, čo predstavuje ďalší náklad pre obec. 

 

ČOV obce Forbasy je skolaudovaná, čaká sa len na jeho právoplatné rozhodnutie (čakacia 

doba 15 dní). Na jej spustenie bude zvolaná samostatná verejná schôdza, kde sa obyvatelia 

obce dozvedia viac informácií. 

 

Ďalším bodom jednania je aj žiadosť na stavbu domu od p. Zummera. 

Vzhľadom na rôzne stavanie domov v obci, pán starosta trvá na vytvorení urbanistickej štúdie 

na cestu od čističky až po obec, až potom sa budú prijímať nové žiadosti na rodinné domy.  

 



Pán starosta povedal, že je vytvorený audit miezd, ale je len na ňom kto bude môcť dané 

informácie vedieť. 

 

Pán starosta vyzval zúčastnených o ich možné návrhy. 

 

Pán Homiak sa spýtal, prečo bol zamietnutý projekt na multifunkčné ihrisko. Pán starosta 

vysvetlil, že v danej situácií nie je možné vytvoriť ihrisko, avšak daná myšlienka stále 

pretrváva. 

 

Pán Kundľa podal návrh, aby sa vyčistil kanál na začiatku dediny, z dôvodu možného 

zatopenia začiatku obce aj jeho domu. Prosí začatie riešenia daného problému. 

 

Pani Alexiková vyjadrila obavu so stránkou Forbasy na sociálnej sieti. Pán starosta 

odpovedal, že tam jeho právomoc nedosahuje a to čo sa napíše na internet nie je v jeho silách 

zmeniť. 

 

Pán starosta objasnil na čo všetko sa teraz používajú finančné prostriedky obce- na preplatenie 

odstupného a dovolenky bývalého starostu, na preplatenie dovolenky zamestnancov obce, na 

splatenie úverov, ktoré obec má. K dnešnému dňu stav účtu je približne 20 000€. 

 

Pán Hanečák sa spýtal aké úvery obec spláca. Pán starosta objasnil, že obec spláca pôžičku za 

cestu, čističku a kanalizáciu. 

 

Pán Matfiak kvôli pripomienkam zúčastnených vysvetlil situáciu s ťažbou dreva v lese. Pred 

rokom si pozvali pána Becka, ktorý to má na starosti, vysvetlil im danú aj možnosti aj 

nemožnosti krádeže dreva. 

 

Pán Regeš vyjadril návrh na lepšiu správu priestorov pri Šťave a poprosil zúčastnených, aby 

sa to ohradilo, pretože niektorí obyvatelia dané územie znečisťujú a iní sa snažia to upraviť. 

Je to dobrý priestor na športové vyžitie deti z obce aj na organizovanie rôznych udalostí. 

 

Pani Regešová sa spýtala, ako je na tom problém s vjazdom nákladných áut cez obec. Daný 

návrh bol predložený na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve. Či je potrebné vytvoriť 

petíciu alebo aký postup skúsiť. Pán starosta povedal, že sa s daným problémom bol 

dohodnúť s Agro Hniezdne, avšak k nijakému vyriešeniu nedošlo. Jediným kompromisom, 

ktorý nastal je, že dané autá budú prechádzať po obci zníženou rýchlosťou. 

 

Pán starosta ukončil diskusiu. 

 

K bodu č. 12 

 

Pán starosta vyzval pána Mgr. Dubiela prečítať uznesenia z dnešného obecného 

zastupiteľstva. 

 

 

 

 

 

 

 



K bodu č. 13 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 20,30 hod zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Viktória Bodocká            

Overovatelia:  

  Lukáš Kiliany   (podpísaný) 

  Ing. Jozef Matfiak  (podpísaný) 

  

 

                                    (podpísaný) 

       Michal Hanečák 

                                                                                                             Starosta obce 

 


