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

 

 

Zápisnica č. 7/2020  

         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  30. 4.2020 
 

 

Zahájenie  : 17.00 h 

Ukončenie :   18.30 h 

 

Prítomní poslanci  : 3 poslanci /viď. prezenčná listina/      

Ostatní prítomní   : Michal Hanečák, starosta obce 

Beáta Kopčáková, ekonómka 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 7. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Program :    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie programu 

4. Prerokovanie  zmluvy vo veci zverenia majetku obce verejného vodovodu do 

prevádzkovania Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. IBV Panská cesta 

5. Žiadosť Juraja Selepa o odkúpenie časti prístupovej cesty k pozemku, ktorý je vo 

vlastníctve obce 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

K bodu č. 1 a č. 3 

Zasadnutie OZ o 17,00 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 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 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie programu 

4. Prerokovanie  zmluvy vo veci zverenia majetku obce verejného vodovodu do 

prevádzkovania Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. IBV Panská cesta 



5. Žiadosť Juraja Selepa o odkúpenie časti prístupovej cesty k pozemku, ktorý je vo 

vlastníctve obce 

6. Rôzne 

7. Záver 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 7/1. 

 

K bodu č. 2 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 7/2 a 7/3. 

 

Starosta konštatoval, že návrhová komisia a zapisovateľ boli schválené. 

 

K bodu č. 4   

Pán starosta oboznámil všetkých s podkladmi Zmluvy vo veci zverejnenia majetku obce do 

verejného vodovodu do prevádzkovania Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. IBV 

Panská cesta, ktoré dostali zúčastnený pred zastupiteľstvom. 

Pán starosta zúčastnených oboznámil s kúpou pozemkov vo výmere 7 m
2
 od Dalibora Víru, 

v hodnote 35 €, aby bolo možné potiahnuť verejný vodovod pre novopostavené domy v danej 

oblasti. Hydrant bolo potrebné preložiť na obecný pozemok a preto sme ho odkúpili. 

Vodovod je postavený obcou od roku 2010, následne sa to ďalej nerealizovalo, avšak 

v súčasnej dobre je tam postavených 5 domov, kde je potrebné aby mali prístup k vodovodu.  

 

Pán starosta poslancov vyzval na vyjadrenie námietky, z ktorých sa neujal slova žiaden zo 

zúčastnených. 

 

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                                                                         

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 7/4. 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje Zmluvu vo veci zverenia majetku 

obce verejného vodovodu do prevádzkovania Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a. s. IBV 

Panská cesta. 

 

 



Návrh na vklad do katastra nehnuteľností na pozemok od Dalibora Víru 

 

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                                                                         

 

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

 

K bodu č.5   

Žiadosť Juraja Selepa o odkúpenie časti prístupovej cesty k pozemku, ktorý je vo vlastníctve 

obce. V materiáloch, ktoré dostali poslanci je aj mapa, kde je zvýraznený predmet zmluvy. Je 

to časť chodníka od cesty smerom do domu pána Selepa, Forbasy 1. Pán starosta vysvetlil 

nákres zúčastneným, ktorí sa rozhodli, že danú žiadosť je potrebné lepšie prejednať 

a preštudovať, aby ju bolo možné schváliť, keďže sa jedná o obecný majetok a je to hneď pri  

ceste. 

 

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                                                                         

 

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

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo žiadosť Juraja Selepa o odkúpenie časti 

prístupovej cesty k pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce berie na vedomie a rozhodne sa na 

ďalšom zastupiteľstve po lepšom preskúmaní dodaných materiálov. 

 

K bodu č.6 - rôzne   

 

Vývoz odpadu –  triedenie  – Počas roka 2018 sme mali veľmi slabé percento triedenia v obci. 

Avšak za rok 2019 sa nám podarilo zlepšiť na 23,24 %, dôvodom je otvorenie kompostoviska 

za obecným cintorínom a vývoz stavebného materiálu na cestu. 

Pán Kuffa sa spýtal, ako môže Ekos vedieť koľko a ako triedime odpad. Pán starosta mu 

vysvetlil, že za zobraté naplnené vrece dostávate prázdne, na základe čoho je možné 

jednoduché zisťovanie počtu zobratých vriec. 

Pán starosta oboznámil zúčastnených, že v budúcnosti sa budú po obci rozdávať letáky 

ohľadom triedenia, aby sme zlepšili triedenie odpadu v obci a tým mali aj lepšiu cenu za 

odvoz odpadu od spoločnosti Ekos. 

 

Materská škôlka – vraciame sa naspäť k jednotriedke s počtom detí 19. Pán starosta 

oboznámil zúčastnených o podmienkach prijatia do Materskej školy Forbasy. 

 

ČOV – Pán starosta oboznámil zúčastnených, že peniaze potrebné na dokončenie čističky 

odpadových vôd neprišli. Prišlo nám z úradu pre reguláciu sieťových odvetví - Potvrdenie 

o možnej výške ceny stočného  – môžeme ísť podľa výpočtu vodomeru 1,18 € za kubík vody. 

Pán starosta zúčastnených oboznámil aj s faktúrou za vodné za celú obec, kde môžeme vidieť 

koľko vody občania spotrebujú. Napojených 140 obyvateľov, môže sa napojiť ešte okolo 50 

obyvateľov. Pán starosta vyjadril návrh na výpočet ceny za stočné prerátavaním na obyvateľa. 



Maximálne 30 kubíkov na osobu. Vzhľadom na problém, že obyvatelia majú aj vlastné 

studne, v tom prípade majú nízku hodnotu vodného, takže ich cena by nebola spravodlivá ak 

by sme išli podľa výšky spotreby obyvateľov. Daná problematika bude prejednaná na ďalšom 

zastupiteľstve. 

 

Pán starosta dal návrhy na zobratie úveru na dokončenie celej ČOV. 

  

Starosta oboznámil zúčastnených o zapchávaní čističky obyvateľmi, na základe čoho sa 

pripravujú letáky o veciach, ktoré sa nemôžu vyskytovať v čističke. 

 

Žiadosť o prisadiaceho na Okresný súd do Starej Ľubovne  – pri závažných trestných činoch – 

Pán starosta sa opýtal zúčastnených, či nemajú záujem. Musí to byť občan nad 30 rokov. 

Starosta sa spýtal, či môže vybrať niekoho z občanom. Bez pripomienok. 

 

Vzhľadom na terajšiu situáciu s vírusom COVID-9 – prišiel papier, kde obec ma v danom 

čase šetriť. V súčasnosti vieme, že budeme mať krátené financie. 

Nevieme ako postupovať – snažíme sa šetriť – pouličné svetla svietia iba od 20:30-21:30 

 

COVID-9 – všetci občania boli povinný sa nahlásiť na Obecnom úrade, avšak traja občania sa 

nenahlásili. 

 

Na obecnom pozemku za ČOV sa pozemok pooral a následne sa posadili zemiaky, úrodu 

bude možné použiť na podujatia obce. Poslanci sa vyjadrili, že je chvályhodné, ak niekto ešte 

chce takto pestovať. 

 

K bodu č. 7 – Záver 

 

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 18,30 hod zasadnutie OZ ukončil. 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Viktória Bodocká            

Overovatelia:  

  Lukáš Kiliany   (podpísaný)           

  Ing. Jozef Matfiak  (podpísaný)  

  

         (podpísaný) 

       Michal Hanečák 

        starosta obce 

 


