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OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO    F O R B A S Y  

 

 

 

Zápisnica č. 10/2020  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  15. decembra 2020 

 

Zahájenie  : 16.00 h 

Ukončenie :   17.30 h 

 

Prítomní: 

starosta obce:  Michal Hanečák 

poslanci:   (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval   

ospravedlnení:  Oto Polomčák, Valerián Kuffa   

verejnosť:   /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 10. zasadnutia obecného zastupiteľstva. 

 

Program :        

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

4. Rozpočet na roky 2021, 2022, 2023 

5. Rozpočtové opatrenia  

6. Návrh VZN obce Forbasy č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

7. Oboznámenie poslancov Obecného zastupiteľstva obce Forbasy s postupom v 

rokovaní o podmienkach realizácie nadstavby budov vo vlastníctve obce Forbasy v 

zmysle zámeru schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva obce Forbasy č. 9/5 a 

9/6 zo dňa 14.10.2020 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

K bodu č. 1.  a č. 2 

Zasadnutie OZ o 16,00 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) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  
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Starosta konštatoval že program rokovania bol schválený bez zmien v tomto poradí:  

Program :        

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu 

3. Určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie 

4. Rozpočet na roky 2021, 2022, 2023 

5. Rozpočtové opatrenia 

6. Návrh VZN obce Forbasy č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

7. Oboznámenie poslancov Obecného zastupiteľstva obce Forbasy s postupom v 

rokovaní o podmienkach realizácie nadstavby budov vo vlastníctve obce Forbasy v 

zmysle zámeru schváleného uznesením Obecného zastupiteľstva obce Forbasy č. 9/5 a 

9/6 zo dňa 14.10.2020 

8. Rôzne 

9. Záver 

 

p. Miroslav Koneval predniesol uznesenie č. 10/1. 

 

K bodu č. 3 

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 : (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

p. Miroslav Koneval predniesol uznesenie č. 10/1. 

Starosta konštatoval, že návrhová komisia bola schválená. 

 

K bodu č. 4   

Pán starosta vyzval p. Kopčákovú, ekonómku obecného úradu, aby oboznámila prítomných s 

návrhom rozpočtu na rok 2021, ktoré boli poslancom doručené.  

Pani Kopčáková informovala, že návrh rozpočtu na rok 2021 bol vyvesený na webovom 

sídle obce a na úradnej tabuli dňa 26.11.2020.  

NR SR schválila rozpočet na rok 2021 a na základe tejto prognózy sa upravili príjmy 

a výdavky na predloženom rozpočte. 

 

Starosta vyzval poslancom na možné návrhy alebo námietky k návrhu rozpočtu na nasledujúci 

rok 2021.  

Bez námietok  

 

Prítomní : (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  
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Pani Kopčáková oboznámila zúčastnených o návrhoch rozpočtu na rok 2022, 2023 

Pán starosta vyzval poslancov na hlasovanie: 

 

Prítomní : (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

p. Miroslav Koneval predniesol uznesenie č. 10/4 a 10/5. 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na nasledujúci rok 

2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023. 

 

K bodu č.5   

Rozpočtové opatrenie č. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/2020 

 

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

P. Kopčáková - Rozpočtové opatrenia obsahovali nasledujúce návrhy.  

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020, 5/2020, 11/2020, 13/2020, 

15/2020, 16/2020 predstavujú schválenie úpravy rozpočtu a to príjmov a výdavkov v rámci 

rozpočtu, kde sa príjmy a výdavky nemenia. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020, 7/2020 predstavuje prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov zo štátneho rozpočtu vo výške 13 593,28 €. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020 predstavuje prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov zo štátneho rozpočtu vo výške 3 888,32 €. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020 predstavuje schválenie úpravy 

rozpočtu a to príjmov v rámci finančných operácií vo výške 4 993 €. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020 predstavuje prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov zo štátneho rozpočtu vo výške 6 669,77 €. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 predstavuje  prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov zo štátneho rozpočtu vo výške 9 024,14 €. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2020 predstavuje schválenie úpravy 

rozpočtu pri dosiahnutí vyšších príjmov použitím Návratnej finančnej výpomoci zo štátneho 

rozpočtu. 

 

Bez pripomienok 

Pán starosta vyzval hlasovanie o opatreniach  

 

Prítomní : (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

p. Miroslav Koneval predniesol uznesenie č. 10/6. 

 

Starosta konštatoval, že rozpočtové opatrenia č. 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16/2020 obecné 

zastupiteľstvo schválilo. 
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K bodu č. 6 

Pán starosta oboznámil s Návrhom VZN obce Forbasy č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré poslanci dostali na preštudovanie. 

 

Pán starosta vyzval poslancov na vyjadrenie námietok. Neboli vznesené žiadne námietky. 

Dal  hlasovať o Návrhu VZN obce Forbasy č.2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi. 

 

Prítomní : (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

p. Miroslav Koneval predniesol uznesenie č. 10/7. 

Starosta konštatoval, že obecné zastupiteľstvo Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi bolo schválené. 

 

K bodu č. 7 

Bod programu bol presunutý na ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu č. 8 – Rôzne 

Pán starosta podal zúčastneným informácie ohľadom potravín v obci. Firma Bla-Vi s.r.o. zo 

Starej Ľubovne prejavila záujem o tieto priestory.  

 

Pán Kiliany  sa spýtal, kedy by chcela začať firma s otvorením potravín? Pán starosta 

odpovedal, keď sa pripravia priestory, následne otvoria obchod - potraviny.  

 

Prítomní : (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Ing. Jozef Matfiak, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

p. Miroslav Koneval predniesol uznesenie č. 10/8. 

 

Pán starosta oboznámil zúčastnených o podaní žiadosti na Environmentálny fond 

ohľadom dokončenia ČOV Forbasy. 

 

Pán starosta oboznámil zúčastnených o žiadosti o odpredaj pozemku na výstavbu 

Zariadenia pre seniorov v kombinácií s denným stacionárom pre ľudí v dôchodkovom veku 

spol. SOCIO FAMILY. Predstavovalo by to výstavbu priestorov pre denný stacionár pre 20 

občanov a ubytovanie pre 12 osôb. Prednostné právo by mali občania z Forbás a mohli by byť 

zamestnaní občania z obce. 

 

Ďalej informoval  o možnosti zobratia úveru pre obec Forbasy od Prima banky Slovensko. Je 

to úver na 10 rokov s 1 % garantovaným úrokom, ktorý je možné  použiť na kapitálové aj 

bežné výdavky. Pán starosta dal návrh zobrať úver  na aktivity, ktoré budú potrebné robiť 

v obci. 
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Pán starosta informoval zúčastnených  

- o podpísaní Memoranda o spolupráci a implementácii  Integrovanej  územnej 

stratégie Strategicko-plánovacieho regiónu „Spiš“ ako súčasti Integrovanej 

územnej stratégie  Prešovského samosprávneho kraja, 

- o výrube stromov na cintoríne, pri kaplnke a v materskej škole. Čaká sa na 

právoplatnosť rozhodnutia. V januári by sme chceli začať výrub stromov. 

 

K bodu č. 9 – Záver 

 

V závere starosta obce, Michal Hanečák, poďakoval prítomným za účasť, zaželal všetkým 

zúčastneným príjemné prežitie vianočných sviatkov naplnených zdravím, láskou, radosťou 

a pokojom. Rok, ktorý o pár dní skončí nebol jednoduchý, ale náročný. Zvládli sme ho a čaká 

nás ďalšie obdobie, ktoré verím, že bude etapou nových úspechov. 

O 17,30 hod zasadnutie OZ ukončil 

 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Viktória Bodocká            

Overovatelia:  

  Lukáš Kiliany            

  Miroslav Koneval   

  

 

                                     

        Michal Hanečák 

             starosta obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


