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

 

 

Zápisnica č. 6/2019  

         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  14.12. 2019 
 

 

Zahájenie  : 10.00 h 

Ukončenie :   11.00 h 

Prítomní poslanci  : 3 poslanci /viď. prezenčná listina/      

Ostatní prítomný   : Michal Hanečák, starosta obce. 

   Novozvolený poslanec – p. Oto Polomčák 

   Občania obce Forbasy/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 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Program :    

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva pána Polomčáka 

3. Určenie zapisovateľa   

4. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

5. Vymenovanie zástupcu starostu obce 

6. Návrh rozpočtu na rok 2020 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy č. 2/2019 o miestnej dani z 

nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

8. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy č. 1/2012 o miestnej dani z 

nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

 

K bodu č. 1 

Zasadnutie OZ o 10,00 hod. otvoril a viedol starosta obce Michal Hanečák, ktorý privítal 

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

Konštatoval, že zo 4 poslancov sú prítomní traja, teda OZ je uznášaniaschopné. Keďže k 

programu neboli vznesené žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať.  

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

 

 

 



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

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Zloženie sľubu poslanca Obecného zastupiteľstva pána Polomčáka 

3. Určenie zapisovateľa   

4. Voľba návrhovej a mandátnej komisie 

5. Vymenovanie zástupcu starostu obce 

6. Návrh rozpočtu na rok 2020 

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy č. 2/2019 o miestnej dani z 

nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

8. Zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy č. 1/2012 o miestnej dani z 

nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

9. Rôzne 

10. Záver 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 6/2. 

 

K bodu č. 2  

Pán starosta vyzval pána Polomčák, aby zložil zákonom predpísaný sľub poslana obecného 

zastupiteľstva. Všetci prítomní povstali a Oto Polomčák prečítal zákonom predpísaný sľub 

poslanca a svojim podpisom ho potvrdil. Predsedajúci  zablahoželal novozvolenému 

poslancovi obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 3 a č. 4 

Do návrhovej a mandátovej komisie navrhol starosta poslanca Lukáša Kilianyho 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 :   (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Za  :             (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

Starosta konštatoval, že návrhová a mandátna komisia boli schválené. 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 6/3 a 6/4. 

 

K bodu č. 5  

Pán starosta vyjadril návrh na zástupcu starostu obce Ota Polomčáka ktorý súhlasím s danou 

pozíciou. Po jeho súhlase starosta obce všetkých zúčastnených oboznámil o plate zástupcu 

obce podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to vo výške 15 % z  celkového platu 

starostu obce. Dôvodom zadania platu poslancovi je, že daný poslanec nám robil správcu 

obce, kedy sa staral o to aby obec fungovala a preto dostáva daný plat aby naďalej mohol 

vykonávať dané práce údržby a zároveň mohol byť poslancom Obecného zastupiteľstva. 

 

Pán starosta poslancov vyzval na vyjadrenie námietkov, z ktorých sa neujal slova žiadnej 

zúčastnený. 



 

Prítomní :   (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Za  :             (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Proti :          0 

Zdržal sa :  0                                                                         

 

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

 

K bodu č.6   

Návrh rozpočtu – Starosta vyzval poslancom na možné návrhy alebo námietky k návrhu 

rozpočtu na nasledujúci rok 2020.  

Bez námietok  

 

Prítomní :   (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Za  :             (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Proti :          0 

Zdržal sa :  0                                                                         

 

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

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo Návrh na rozpočet na rok 2020 schvaľuje bez 

výhrad. 

 

K bodu č.7   

Pán starosta prečítal Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy č. 2/2019 o 

miestnej dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a otvoril diskusiu. 

 

Pán Kuffa povedal názor, že síce je potrebné zvyšovať dane ale nie je vidieť žeby obec šetrila. 

Vyjadril nesúhlas s navýšením Dani z nehnuteľnosti. 

Pán starosta je v mínuse ohľadom daní občanov. Oboznámil ktoré časti daní z nehnuteľnosti 

sa budú zvyšovať a ktoré zostávajú nezmenené. Pán Kuffa prijal dané vysvetlenie. 

 

Pán Matfiak  sa spýtal ako obec šetrí keď navyšuje dane. Čo robí obec preto aby daňovo 

nemusela zaťažovať občanov? 

Pán starosta oboznámil zúčastnených o tom, že obec nemá možnosti teraz šetriť z dôvodu že 

je potrebné opraviť ČOV-ku a príjazdové cesty k domom, aby bolo možné povoliť výstavbu 

nových rodinných domov. Obec Forbasy je teraz v toľkých projektoch, že nie je možné aby 

obec šetrila. 

 

Pani Korschová sa spýtala, že ak separujeme všetky časti odpadu – plasty, gumu, papier a ak 

by občania separovali, bolo by menej odpadu a menšia výška platby za odpady. 

Pán Kiliany oboznámil občianku, že mi danú sadzbu máme danú od spoločnosti Ekos, 

navýšenie nie je z vlastnej réžie ale kvôli zvyšovaniu ceny dodávateľa. 

K návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy č. 2/2019 neboli zo strany poslancov 

a zúčastnených občanov ďalšie pripomienky, starosta dal o ňom hlasovať: 

 

 

 



Prítomní :   (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Za  :             (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Proti :          0 

Zdržal sa :  0                                                                         

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 6/7. 

 

Starosta obce konštatoval, že uznesenie č. 6/7 návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Forbasy č. 2/2019 o miestnej dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady bolo schválené. 

 

K bodu č. 8 

Vzhľadom na schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy č. 2/2019 o miestnej 

dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

pán starosta oboznámil zúčastnených, že je potrebné zrušenie predchádzajúceho Všeobecne 

záväzného nariadenia obce Forbasy č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

Diskusia 

Bez námietok 

 

Starosta obce dal hlasovať o uznesení č. 6/8. 

 

Prítomní :   (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Za  :             (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Proti :          0 

Zdržal sa :  0                                                                         

 

Starosta obce konštatoval, že obecné zastupiteľstvo ruší  uznesením č. 6/8 Všeobecne 

záväzného nariadenie obce Forbasy č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

 

K bodu č. 9 - Rôzne 

Pán starosta vyzval pani Kopčákovú na vysvetlenie Rozpočtových opatrení obce  č. 

3,4,5,6,7,9 

Rozpočtové opatrenia sa týkajú schválenia úpravy rozpočtu a to príjmov a výdavkov v rámci 

rozpočtu, kde sa príjmy a výdavky nemenia – Rozpočtové opatrenia č.3,5 a 8. V rozpočtovom 

opatrení č.4 je potrebné upraviť prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov zo 

štátneho rozpočtu vo výške 13 127,17 €. Rozpočtové opatrenie č. 6 a 7 sa týkajú príjmov 

a výdavkov zo štátneho rozpočtu vo výške 555, 64 €. Rozpočtové opatrenie 9 predstavuje 

opravné položky v rozpočtových opatreniach. Pán starosta vyzval poslancov na prípadne 

námietky. Žiaden poslanec nemal pripomienky, tak dal pán starosta hlasovať o uznesení č. 

6/9: 

 

Prítomní :   (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Za  :             (4) Mgr. Valerián Kuffa,  Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Oto Polomčák 

Proti :          0 

Zdržal sa :  0                                                                         

 



Pán starosta informoval poslancov o kontrolórke obce, ktorá maroduje od februára. Nemáme 

možnosť dať ani výberové konanie. Starosta obce vyzýva poslancov na rozhovor 

s kontrolórkou obce. Je potrebné aj správa kontrolóra, je potrebné vyjadrenie k rozpočtu.  

 

Pán starosta oboznámil poslancov o neplatičoch obce – výška nedoplatku za komunálny 

odpad je 1710 €,  Daň z nehnuteľnosti- 600 € ku koncu tohto roku. 

 

Informácia o kanalizácii – napojených je okolo 130 ľudí – všetkých žiadosti, ktoré sme dostali 

predstavuje 190 ľudí. Je možnosť že čistička zvládne 20 alebo 30 naviac. Na druhú čističku je 

podaná žiadosť. Čakáme na schválenie a možnú realizáciu. Následne stavať ďalšiu. 

 

Poslaná žiadosť výzva aj na prerábanie kultúrneho domu. Je potrebná avšak aj oprava 

materskej škôlky, ktorá je tiež v poradí na realizáciu. 

 

Pán starosta vyzval na nejaké pripomienky  

 

Pán starosta ukončil diskusiu. 

 

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

 

K bodu č. 10 – Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť, zaželal všetkým zúčastneným príjemné prežitie 

vianočných sviatkov naplnených láskou, radosťou a pokojom. Rok, ktorý o pár dní skončí 

nebol jednoduchý, ale náročný. Zvládli sme ho a čaká nás ďalšie obdobie, ktoré verí, že bude 

etapou nových úspechov opretých o pevné zdravie, pozitívnou energiou a úprimnú snahu 

naďalej meniť veci k lepšiemu a o 11,00 hod zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Viktória Bodocká            

Overovatelia:  

  Lukáš Kiliany  (podpísaný)           

  Ing. Jozef Matfiak (podpísaný)  

  

 

                                        (podpísaný) 

       Michal Hanečák 

        starosta obce 

 

 


