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

 

 

Zápisnica č. 5/2019  

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  7.10.2019 

                                                  

 

Zahájenie  : 18.00 h 

Ukončenie :   19.30 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 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Program :        

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa   

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. Informácia o stavbe rodinného domu (Zummer Dominik) 

5. VSE – oboznámenie k stavbe vo verejnom záujme (zmena vedenia VN 

220) 

6. Prejednanie hrobového miesta pre ľudí bez trvalého pobytu (rodáci) 

7. Informácia o MŠ 

8. Zmluva AQUA- EKO  

9. Žiadosť o finančné prostriedky v rámci MAS na  Revitalizácia centra 

obce Forbasy – vetva „A“ 

10. Spevnenie pánskej cesty – 1. etapa 

11. Rôzne – vodovod ku stanici 

- spevnenie pánskej cesty 

- prenájom časti požiarnej zbrojnice – Štefan Matuščák 

12. Diskusia 

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, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Za  :           (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 



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

Program :        

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa   

3. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

4. Informácia o stavbe rodinného domu (Zummer Dominik) 

5. VSE – oboznámenie k stavbe vo verejnom záujme (zmena vedenia VN 

220) 

6. Prejednanie hrobového miesta pre ľudí bez trvalého pobytu (rodáci) 

7. Informácia o MŠ 

8. Zmluva AQUA- EKO  

9. Žiadosť o finančné prostriedky v rámci MAS na  Revitalizácia centra 

obce Forbasy – vetva „A“ 

10. Spevnenie pánskej cesty – 1. etapa 

11. Rôzne, diskusia 

12. Záver 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 5/1. 

 

K bodu č. 2 a č. 3 

 

Do návrhovej a mandátovej komisie navrhol starosta poslanca Miroslava Konevala 

a poslanca Jozefa Matfiaka, za zapisovateľku určil Beátu Kopčákovú. K zloženiu návrhovej 

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

 

Prítomní : (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Za  :           (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 5/2 a 5/3. 

 

Starosta konštatoval, že návrhová a mandátna komisia boli schválené. 

 

 

K bodu č. 4  

Starosta sa vyjadril, že keď už bola stavba povolená, tak by problém s výstavbou domu nemal 

byť. Problém bude s cestou. 

 

Prítomní : (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Za  :           (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 5/4.  



K bodu č. 5 

 

VSE – stavba vo verejnom záujme. Bolo vydané už aj záväzné stanovisko, trasa je na konci 

dediny. 

 

Prítomní : (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Za  :           (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 5/5. 

 

K bodu č.6 

Prejednanie hrobového miesta pre ľudí bez trvalého pobytu (rodáci) – či ľudia môžu žiadať 

(starosta), doriešiť na najbližšom zastupiteľstve 

Pán poslanec Kuffa tvrdí, že takéto VZN už bolo schvaľované. 

Starosta sa vyjadril, že sa nemá o čo oprieť. 

Bude potrebné to dať do VZN (starosta). 

 

 

Prítomní : (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Za  :           (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 5/6. 

 

K bodu č.7 

 

Informácia k MŠ – za posledné mesiace sa udialo veľmi veľa ohľadom MŠ 

Na základe obhliadky starostu a poslancov OZ bolo zistené, že školský dvor je v dezolátnom 

stave – z toho dôvodu sa vykonali tieto úpravy: odstránila sa veľká drevená preliezačka, 

vymuroval sa nový plechový plot v dĺžke 15 m okolo Simoníka, opravila sa pripojovacia 

šachta medzi umývarkou a žumpou kde bolo upchaté potrubie a netieklo do žumpy ale na 

dvor (prišlo sa na to, keď sa splachovalo a hneď sa to riešilo). Bol upravený školský dvor 

a vyrovnali sa kopce, kopa za plotom je vyprataná -  bude treba ešte brigádu v dohľadnom 

čase. 

Opatrenia – vymaľovala sa školská jedáleň, kuchyňa, spálňa v MŠ, vymenili sa dvere podľa 

potreby, opravila sa kuchynská linka, v triedach sa upravila stierka okolo okien, dali sa nové 

drevené lišty, urobila sa polička v umývarke (kvôli deťom), natiahla sa voda do prezliekarne a 

zároveň sa natiahlo umývadlo na teplú vodu a odpad (kvôli 2 ročným deťom to bolo všetko 

prerábané) 

Obec poskytla peniaze na nákup pomôcok a taktiež na vytvorenie podmienok pre rozšírenie 

kapacity materskej školy, dovybavenie lehátok. 

V MŠ pracuje nová kuchárka, nová riaditeľka a učiteľka z úradu práce. 

 

 

 



Prítomní : (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Za  :           (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 5/7. 

 

K bodu č.8 

 

Žiadosť AQUA-EKO – na Míľave 

Žiadajú o zatopenie vodou naše pozemky 

Matfiak: Zatopia do určitej výšky? Starosta: Áno. 

Rokovalo sa, čie sú pozemky. Starosta vysvetlil, že obecné. 

Koneval: Čo ak príde veľká voda? (kvôli zatopeniu) 

Poslanci sa pýtali, aké stanovisko dajú Nižné Ružbachy.  

Forbasy by mali zaujať podobné stanovisko ako Nižné Ružbachy – starosta bude volať so 

starostom s Nižných Ružbách 

 

Prítomní : (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Za  :           (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 5/8. 

 

K bodu č. 9: 

 

Žiadosť o finančné prostriedky v rámci MAS na  Revitalizácia centra obce Forbasy – vetva 

„A“ 

Beží už verejné obstarávanie. Revitalizácia ide podľa projektov, ktoré robil bývalý starosta. 

Vetva A je od domu Petra Šmidy až po kostol. Podľa predpokladov nám majú schváliť 

25000€. 

 

Prítomní : (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Za  :           (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 5/9. 

 

K bodu č. 10 – spevnenie pánskej cesty 1. etapa 

 

Spevnenie pánskej cesty je riešené od Zagoru smerom ku domu Jožka Kilianyho, aby sa tam 

mohol dostať. Keďže mu tam bolo umožnené postaviť dom, treba urobiť aj cestu. Cesta bude 

vysypaná z kameniny. Máme pripravené na výberové konanie firmy, ktoré sa prihlásili. 

Nejedná  sa o cestu medzi Vírom a Zagorom (súkromné pozemky). Potrebujem od poslancov 



záväzné stanovisko (starosta). Vzadu je cesta patriaca obci Forbasy.  4 firmy sa prihlásili do 

výberového konania, aby sa to do konca mesiaca mohlo urobiť a aby to bolo prejazdné.  

 

Prítomní : (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Za  :           (4), Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Miroslav Koneval, Lukáš Kiliany 

Proti :         0 

Zdržal sa :  0 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 5/10. 

 

K bodu č. 11 – Rôzne, diskusia 

 

Rozšírenie vodovodu ku stanici 
- sú rozposlané stanoviská na úrady 

- jedná sa o vodovod od Lukáša Kilianyho až po stanicu 

- niektorí vlastníci pozemkov nedali súhlas, lebo vodovod ide po ich pozemkoch, a tým 

pádom to pôjde vo verejnom záujme vyhláškou 

- ľudia majú právo aby mali vodu 

- podklady na ďalšom zastupiteľstve 

 

Verejné obstarávanie – 2. časť čističky 
- musíme znova podať pretože minulý rok nám neschválili 

 

ČOV 
- čistička je hotová, bolo potrebné sa len napojiť a spustiť – takto je to prezentované po 

dedine 

- na čističku sa dalo 186 000 € - je nefunkčná, všetko sa muselo vybrať znova, nádrže 

popraskané, všetko bolo urobené neodborne, niektorí ľudia hovorili, aby starosta podal 

trestné oznámenie a nemal pokračovať 

- starosta sa rozhodol, že po dohode so Štupákom a so všetkými ktorý boli na 

pracovnom stretnutí vytiahneme nádrže von  

- skontrolovali sme nádrže a zistili, že boli popraskané 

- bolo ich treba opraviť – opravila ich tá istá firma, potom sme ich dali naspäť a do 

polovice obetónovali 

- 5 nezávislých odborníkov povedalo, že to malo byť obmurované už pri dokončení 

- zabezpečili sme vytiahnutie piesku, opravu nádrží a zvyšok zabezpečuje Štupák 

- bolo auto z vodární vyťahovať piesok – cena 28€ za 15 minút 

- vďaka patrí hasičom, ktorí boli pomôcť, všetko dali dokopy a pripravili 

- zbytok má byť v poriadku 

- ak nebudú už žiadne problémy tak do 2 týždňov by sme mohli čističku spustiť (treba 

ešte niečo betónovať) 

 

prenájom časti požiarnej zbrojnice – Štefan Matuščák – berie na vedomie 
- nie je napísané, že načo má garáž slúžiť 

- zatiaľ to nie je možné, kvôli veciam v garáži 

- Miro Koneval – čo tam chceš robiť (dáme ti stanovisko a susedia sa budú sťažovať) 

- Štefan Matuščák – uskladnenie komunálnej techniky 

- čie sú priestory (obecné) tak potom čo máme riešiť s hasičmi 

- Miro Koneval – sú tam hasičské veci, niekam ich treba poukladať 



 

 

Diskusia 
 

Stanovisko k Matuščákovi – sú to obecné priestory, predtým tam už niekto bol, tak to skúsi 

aj on 

Starosta: možno do jari by sa to vypratalo, stanovisko chceš hneď alebo vieš počkať? 

Koneval: veci pod prístrešok, upratať a poskladať 

Starosta: ak sa dá prenajať, tak treba dať do prenájmu, aby boli peniaze 

 

26 000 € na obnovu požiarnej zbrojnice – nedokončené, radiátory nedokrúcané, voda 

neprivedená ku kotlu, dôležitá je čistička – až potom sa budú riešiť ďalšie veci 

 

Diskusia občania 
Korschová – za MŠ sa upratal neporiadok ale je potrebné zrezať stromy za škôlkou aj na 

cintoríne, aby nerozbíjalo pomníky, vysadiť niečo maličké a okrasné 

Koneval – na cintoríne by bolo dobre spísať petíciu, aby OZ nedávalo len tak zrezávať 

stromy, nech občania vyjadria svoj názor (aby sa nepovedalo, že niekto niečo zasadil a teraz 

to ide niekto rezať) 

Starosta – bude verejná schôdza ku čističke, môžeme dať aj petíciu  

Korschová -  za cintorínom nech sa urobí poriadok s bordelom (je tam všetko), zo živého 

kvetu máme aj úžitok na kompostovisku 

Simoník – zakázať umelé kvetiny, aby sa tam nehádzalo všetko aj na kompost aj do 

kontajnera, urobiť osvetu a na cintoríne možno niečo vylepiť 

Korschová – kto bude udržiavať priestory 

Koneval -  kto má pozemky nech sa o nich stará 

 

 

K bodu č. 12 

 

Pán starosta vyzval pána Ing. Jozefa Matfiaka prečítať uznesenia z dnešného obecného 

zastupiteľstva. 

 

K bodu 13 – záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 19:30 hod. zasadnutie OZ ukončil. 

 

Zapísala: Beáta Kopčáková            

 

Overovatelia:    

Miroslav Koneval  (podpísaný)  

Ing. Jozef Matfiak  (podpísaný) 

 

                                    (podpísaný) 

       Michal Hanečák 

                                                                                                             Starosta obce 


