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

 

                                                        okr. Stará Ľubovňa________________________________ 

 

                                                   Zápisnica č. 8/2020  

 

         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  03. Augusta 2020 
Zahájenie  : 18.00 h 

Ukončenie :   20.30 h 

Prítomní poslanci  : 4 poslanci /viď. prezenčná listina/      

Ostatní prítomní   : Michal Hanečák, starosta obce, 

   občania 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 8. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Program :    

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

3. Schválenie programu 

4. Záverečný účet obce za rok 2019 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy č. 1/2020, ktorým sa určujú 

pravidlá vypúšťania odpadových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a 

spoplatnenie pre občanov obce 

6. Rozpočtové opatrenia obce č. 1,2,3/2020 

7. Žiadosť p. Leščinskej Judity na spolufinancovanie knihy o Forbasoch 

8. Informácia o výsledku kontroly Environmentálneho fondu 

9. Informácia o výsledku kontroly Inšpektorátu práce 

10. Informácia o finančných prostriedkoch na detské ihrisko pre Materskú školu 

z finančných prostriedkov VÚC a obce 

11. Cintorín – Informácia o prijatí smernice o špecifikácií základných pojmov 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

K bodu č. 1 a č. 3 

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, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

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

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. Záverečný účet obce za rok 2019 

5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy č. 1/2020, ktorým sa určujú 

pravidlá vypúšťania odpadových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a 

spoplatnenie pre občanov obce 

6. Rozpočtové opatrenia obce č. 1,2,3/2020 

7. Žiadosť p. Leščinskej Judity na spolufinancovanie knihy o Forbasoch 

8. Informácia o výsledku kontroly Environmentálneho fondu 

9. Informácia o výsledku kontroly Inšpektorátu práce 

10. Informácia o finančných prostriedkoch na detské ihrisko pre Materskú školu 

z finančných prostriedkov VÚC a obce 

11. Cintorín – Informácia o prijatí smernice o špecifikácií základných pojmov 

12. Rôzne 

13. Záver 

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 8/1. 

K bodu č. 2 

Do návrhovej komisie navrhol starosta poslanca Lukáša Kilianyho a poslanca Miroslava 

Konevala, 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, Miroslav Koneval 

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 8/2 a 8/3. 

 

Starosta konštatoval, že návrhová komisia a zapisovateľ boli schválené. 

 

K bodu č. 4   

Pán starosta vyzval poslancov na pripomienky k záverečnému účtu obce za rok 2019.  

Bez diskusie 

 

Keďže sa ani jeden zo zúčastnených neujal slova, dal o ňom hlasovať. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 8/4. 



Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje bez výhrad Záverečný účet obce 

Forbasy za rok 2019. 

 

K bodu č.5   

Pán starosta všetkých prítomných oboznámil so skrátenou verziou Všeobecne záväzného 

nariadenia obce Forbasy č. 1/2020, ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania odpadových vôd do 

miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie pre občanov obce.  

 

Upozornil prítomných o správaní občanov, kedy sa dostavajú do čističky veci, ktoré tam 

nepatria a tým sa jej životnosť znižuje. 

 

Pán Kundľa sa pýta ako môže občan platiť za 34 m3 vody ak využije napr. iba 15 kubíkov. 

 

Pán Homiak sa spýtal, či sa obec bude snažiť o získanie peňazí na ďalšie dostavanie čističky 

pre všetkých občanov. Pán starosta odpovedal, že je to stále vo fáze riešenia a obec sleduje, či 

nebude výzva na možnú podporu obcí, v krajom prípade použije formu úveru. 

 

Pán Kuffa vyjadril návrh na potrebu obyvateľom dať merače a na základe toho vypočítavať 

sumu. 

 

Krompaščík sa spýtal či obecný úrad kontroluje šachty, aby bolo možné skontrolovať čo 

občania leju do šácht. 

 

Na všetky dotazy starosta odpovedal a bude na ne brať ohľad pri ďalšej realizácií čističky 

a lepšej kontroly občanov. 

Starosta vyzval zúčastnených k pripomienkam. 

Po následnej diskusii medzi poslancami, ich vyzval starosta hlasovať. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

 

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

 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo Všeobecne záväzného nariadenia obce Forbasy 

č. 1/2020, ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania odpadových vôd do miestnej kanalizácie, ich 

následné čistenie a spoplatnenie pre občanov obce schválilo. 

 

K bodu č.6   

Rozpočtové opatrenie č. 1,2,3,/2020 

Pán starosta vyzval p. Kopčákovú aby oboznámila zúčastnených o rozpočtových opatreniach. 

Rozpočtové opatrenia obsahovali nasledujúce návrhy. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým 

opatrením č. 1/2020 predstavuje tvorbu a čerpanie finančných operácií vo výške schváleného 

rezervného fondu a to príjmov a výdavkov, ktoré je potrebné pre dobré fungovanie rozpočtu 

v ďalšom polroku. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 – prekročenie výdavkov pri 

dosiahnutí vyšších príjmov zo štátneho rozpočtu vo výške 13 655,83 €. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 – schválenie úpravy rozpočtu 

a to príjmov a výdavkov v rámci rozpočtu, kde sa príjmy a výdavky nemenia. 



 

Bez pripomienok 

Pán starosta vyzval hlasovanie o opatreniach  

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0                                                                         

Ing. Jozef Matfiak predniesol uznesenie č. 8/6. 

 

Starosta konštatoval, že rozpočtové opatrenia č. 1,2,3,/2020 obecné zastupiteľstvo schválilo. 

 

K bodu č.7  

Pani Leščinská, pani je 55 rokov z Forbas preč. Každá dedina má kroniky, knihy o sebe, 

avšak o Forbasoch bohužiaľ nie je zmienka. Dôležitou potrebou je zaarchivovať forbaštinu 

a všetky dejiny obce Forbasy. Boli ste prví, ktorí si urobili vlastnoručne kultúrny dom. Nik 

však základne pojmy o obci nepozná, nemáme kroniky, nič.  

Vyzvala občanov či chcú knihu – všetko o histórií obce, pesničky aj nárečie. Ak chcete knihu 

je potrebné získať finančné prostriedky – fond na podporu umenia, vydavateľstvá. 

 

Pán starosta súhlasí s vydaním knihy, preto sa bude snažiť robiť čo bude v jeho silách. 

 

K bodu č.8  

Základné informácie o výsledku kontroly zúčastnených oboznámi p. Kopčáková. 

Kontrolou boli zistené, že v roku 2018 obec Forbasy samostatný účet vedený v Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banke nepoužívala v súlade s uzatvorenou zmluvou medzi obcou 

a Environmentálnym fondom. Obec po prijatí platieb z dotácie na účet SZRB, previedla 

dotáciu na vlastný bežný účet vedený vo VUB a z tohto účtu následne hradila finančné 

prostriedky dodávateľovi. Touto finančnou operáciou obec Forbasy porušila zmluvu 

a dopustila sa porušenia finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31, ods. 1 zákona č. 

523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 

V roku 2019 a 2020 bola podaná žiadosť o ďalšie zdroje na dostavbu čističky odpadových 

vôd, ktoré neboli schválené. Jednou z príčin neschválenia žiadosti môže byť aj výsledok 

finančnej kontroly. 

 

K bodu č.9  

Inšpektorát práce v MŠ – bol daný podnet na inšpekciu práce. Inšpektori kontrolovali 

dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a mzdových podmienok v MŠ Forbasy počas 

obdobia marec a apríl 2020. Na kontrolu sa posielali podklady, a to výpisy, mzdové listy, 

výplatné pásky a iné. 

Inšpektorát práce potvrdil, že naše konanie počas pandémie bolo v poriadku Výsledkom bolo 

odstránenie nedostatkov v pracovných zmluvách z roku 2014 a ešte staršie. Pracovné zmluvy 

neobsahovali potrebné náležitosti, kde sa už dané nedostatky odstránili. 

 

K bodu č. 10 

Informácia o finančných prostriedkoch na detské ihrisko pre Materskú školu z finančných 

prostriedkov VÚC a obce – Obec Forbasy dostala z VÚC Prešov dotáciu vo výške 1 000 €. 

Z týchto peňazí bude na ihrisku postavené preliezka, kde obec prispeje čiastkou 500 €. Bude 

potrebné ešte ďalšie učebné pomôcky zakúpiť, lebo na dvore MŠ sú zastarané a podľa noriem 

nevyhovujúce. 



 

K bodu č.11 

Pán starosta oboznámil zúčastnených o probléme s cintorínom. Nebolo možné nájsť ani zistiť 

presnú mapu obecného cintorína, z toho dôvodu sme boli nútení objednať mapu aj systém na 

prácu s pohrebiskom. 

Na starom cintoríne na ľavej strane sa vytvorilo 34 nových miest, na pravej strane 14 miest. 

Na novom cintoríne máme nových 23 miest. Dokopy je v obci 144 voľných miest na 

cintoríne. Cintorín je rozdelený na pravý a ľavý cintorín, sektor A a B. 

Snažili sme zistiť, ktorí občania za posledné roky občanom platili za nájom na obecnom 

cintoríne. Ak občan nebude vedieť preukázať platbu za nájomné, je potrebné zaplatiť nájom 

za hrobové miesto spätne 

VZN nebude podliehať zmene, ale bola prijatá smernica, ktorá špecifikuje základne pojmy 

VZN, ktorú pán starosta všetkým predčítal. 

 

Diskusia 

Bez námietok 

 

K bodu č. 12 – Rôzne 

Pán starosta vysvetľuje zostatok finančných prostriedkov v čase jeho nástupu na funkciu dňa 

10.12.2018 44 142,73 € - bežný účet – 33 498,12 €, rezervný fond 4 336,41 €. Mzdy 

v 12/2019 - 26 960 €. Preplatená dovolenka tvorila 1639,54 €. Neoprávnene výdavky na úver 

– obec musela zaplatiť 6 973,48 €. Na konci mesiaca december bol -346,33 €. 

Záverečný účet - Pani Kopčáková vysvetlila fungovanie a používanie jednotlivých účtov 

v materiáloch, ktoré boli dodané poslancom. Peniaze boli nechané ale avšak následne aj 

použité.  

 

Pán Baláž bol upozorniť, že drevo, ktoré sa vyváža z lesa nie je ciachované, to znamená, že sa 

kradne. Pán starosta dal zavolať p. Becka a samozrejme to nebola pravda. Išli sa pozrieť na 

miesto a drevo bolo ciachované. Preto, ak má niekto podozrenie, nech volá policajtov a nie 

zastavovať autá,  na ktoré nemajú právo. 

 

Pán Krompaščík sa pýta, prečo je v lese taký bordel ak sa má spravovať. Kollár ma len 

v prenájme lesy a má povinnosť sa starať o poriadok v lese.  

P. Kopčáková vysvetlila účtovanie lesa v rámci účtovníctva obce. Hospodárenie lesa sa 

defakto fakturuje, kedy výdavky a príjmy sa skoro rovnajú.  

 

 

Pán starosta dal narezať hranoly a dosky, ktoré sú za obecným úradom pre potreby obce. Je 

presná evidencia a každá doska a hranol sa odpisuje. Lebo sa šíria reči, že starosta stavia 

chatu. Ak niekto iný postavil a tí ktorí šírite také reči, myslíte, že každý je taký, tak ste na 

veľkom omyle. Žiadnu chatu nestavia. 

 

Kollár od roku 2019 nesadí stromčeky, tento krát 800 kubíkov na rok maximálne. My 

môžeme sadiť len toľko koľko máme peňazí. 

 

Ako viete dostali sme konečne hasičské auto po tvrdom 10-ročnom boji  a teraz samozrejme 

musí byť hasičská zbrojnica vykurovaná a boli na to zo štátu dané 26 000 + obecné 1800 € a 

hasičská zbrojnica je nefunkčná a predpokladáme, že bude treba zobrať úver. 

 

Pán starosta zúčastnených informoval, čo sme urobili a máme rozbehnuté v tomto roku: 



Postavil sa  altánok v Hamšíku, ktorý bol zhnitý. Ďakujeme hasičom, ktorí sa podieľali na 

rekonštrukcii altánku. 

 

Dala sa rampa  na Šťavu z dôvodu jazdy terénnych aut a rozrytého trávnika, lenže sú takí 

ľudia, že to ničia.  

 

Máme stavebné povolenie na dokončenie vodovodu na stanicu. Ak by sa vodovod dokončil 

vtedy ako sa robil, tak by zaplatili vodárne a teraz musíme dokončenie vodovodu hradiť 

z finančných prostriedkov občanov aj obce. 

 

Ideme robiť prípojku v Materskej škole na kanalizáciu 

 

Riešime kanál pri pánskej ceste pred Dubielom, ktorá nebola dokončená – bol zaliaty 

a vylieval sa – bude potrebná náprava. 

  

Kvôli pandémii sa zrušili oslavy 140. výročia DHZ, dúfajme že bude na budúci rok a urobíme 

to spoločne so 710. výročím obce.  

 

Požiadali sme 15 000 € z Ministerstva financií na vybavenie kuchynky a sály kultúrneho 

domu, zatiaľ nám odpoveď neprišla. V kuchynke nie je žiadne vybavenie. 

 

Vyzval prítomných na diskusiu. 

 

Česelková žiada o zlepšenie cesty z dôvodu veľkej vody na ceste a pri domoch v období 

dažďa.  

Na daný úsek je podaná žiadosť na revitalizáciu centra obce. Avšak ešte peniaze na úpravu 

verejného priestranstva neprišli. 

 

Pán Regeš sa pýta, či niekedy bude v obci Dom smútku na obecnom cintoríne. 

 

Pani Regešová sa sťažuje na pasenie dobytka občanom Valaškom na šťave. Pán starosta sa 

zaviazal riešením daného problému. 

 

 

K bodu č. 13 – Záver 

 

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

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Viktória Bodocká            

Overovatelia:  

  Lukáš Kiliany  (podpísaný)   

  Miroslav Koneval (podpísaný)  

                                    (podpísaný) 

       Michal Hanečák 

        Starosta obce 


