
OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO    F O R B A S Y  

 

 

 

                                                   Zápisnica č. 12/2021  

         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  6. apríla 2021 

 

 

Zahájenie  : 14.00 h 

Ukončenie :   16.30 h 

 

Prítomní:  

starosta obce:  Michal Hanečák  

poslanci:   Oto Polomčák, Lukáš Kiliany,  

noví poslanci:  Peter Kopčák, Kristián Štelmach  

ospravedlnený:  Miroslav Koneval 

verejnosť:   /viď prezenčná listina/ 

    

 

K bodu č. 1  

Zasadnutie OZ o 14,00 hod. otvoril starosta obce Michal Hanečák, ktorý privítal 

všetkých poslancov,  ako aj ostatných prítomných. 

 

K bodu č. 2 

Pán starosta určil za zapisovateľku Ing. Máriu Viktóriu Bodockú. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/1 

 

 

K bodu č. 3 

Pán starosta prítomných oboznámil o zániku mandátov poslancov Ing. Matfiaka Jozefa 

dňom 27.01.2021 a Mgr. Valeriána Kuffu dňom 28.01.2021 v súlade s § 25 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 369/1990. Na základe informácií zo zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku 

volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018, v ktorých kandidáti na poslancov 

vo Forbasoch sa stal prvý náhradník Peter Kopčák, druhý Daniel Šidlovský – písomne 

odmietol zložiť sľub dňa 14.02.2021 Tretím náhradníkom kandidáta na poslanca bol Ing. 

Július Vyrostek, odmietol zložiť sľub po telefonickom rozhovore so zamestnankyňou obce 

a následne so starostom obce dňa 06.04.2021, zároveň povedal, že doloží aj písomne.   

Nasledujúcim kandidátom na poslanca bol Kristián Štelmach. 

 

Pán starosta vyzval pána Petra Kopčáka a Kristiána Štelmacha, aby zložili zákonom 

predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva. Všetci prítomní povstali, pán Kopčák 

a pán Štelmach prečítali zákonom predpísaný sľub poslanca. Sľub potvrdili svojím podpisom 

pod text sľubu. Predsedajúci  zablahoželal novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva 

a zároveň odovzdal novým poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca obecného 

zastupiteľstva. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/2  a 12/3. 

 



K bodu č. 4 

Schválenie programu 12. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program rokovania a pozvánku 

dostali poslanci OZ.  Starosta obce pristúpil k schváleniu tohto programu  

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov 

4. Schválenie programu 

5. Voľba návrhovej komisie 

6. Kúpna zmluva – Ing. Dalibor Víra predávajúci a Obec Forbasy kupujúci 

7. Použitie úveru: 

- Oprava miestnych komunikácií v obci Forbasy  - ulice od OcÚ a Panskej cesty 

- Rozšírenie vodovodu ku stanici 

8. Rozhodnutie o zániku daňového nedoplatku 

9. Informácia o vytriedení odpadov a ČOV 

10. Telecom optický kábel – informácia  

11. Rôzne 

12. Záver 

 

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) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Za  :   (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

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

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Zloženie sľubu náhradníkov za poslancov 

4. Schválenie programu 

5. Voľba návrhovej komisie 

6. Kúpna zmluva – Ing. Dalibor Víra predávajúci a Obec Forbasy kupujúci 

7. Použitie úveru: 

- Oprava miestnych komunikácií v obci Forbasy  - ulice od OcÚ a Panskej cesty 

- Rozšírenie vodovodu ku stanici 

8. Rozhodnutie o zániku daňového nedoplatku 

9. Informácia o vytriedení odpadov a ČOV 

10. Telecom optický kábel – informácia  

11. Rôzne 

12. Záver 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/4. 

  



K bodu č. 5  

Do návrhovej komisie navrhol starosta poslanca Lukáša Kilianyho a poslanca Ota 

Polomčáka, K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta 

dal o nej hlasovať: 

Prítomní : (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Za  :   (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/5. 

 

 

K bodu č. 6 

Pán starosta vysvetlil dôvod kúpy pozemku.  

Obec Forbasy na základe kúpnej zmluvy s vlastníkom pozemku C KN 300/12 predložila na 

schválenie OZ Forbasy dňa 30.4.2020 uznesenie 7/5, ktorým bolo schválené odkúpenie 

predmetného pozemku. Na základe doručeného rozhodnutia z Okresného úradu – katastrálny 

odbor bolo predmetné konanie o zápise vkladu prerušené, pričom je potrebné doplnenie 

uznesenia č. 7/5. 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch mení a dopĺňa Uznesenie č. 7/5 zo dňa  30.4.2020, 

ktoré po zmene znie nasledovne: 

Obecné  zastupiteľstvo vo  Forbasoch  

schvaľuje/neschvaľuje: 

Kúpu pozemku  - C KN 300/12 zastavaná plocha o výmere 7 m2  nachádzajúcom sa v 

katastrálnom území Forbasy. Podľa geometrického plánu č. 168/2019 vyhotoveným firmou 

Jozef Demura – GEODÉZIA A-D  overeného Okresným úradom Stará Ľubovňa, 

katastrálnym odborom dňa 30.10.2019 pod číslom G1-641/2019 od parcely E KN 375/1 orná 

pôda o výmere 13 m2, zapísanej na LV  č. 636 boli vytvorené parcely C KN 300/12 zastavaná 

plocha o výmere 7 m2 a C KN 300/13 zastavaná plocha o výmere 6 m2.  

Na tomto pozemku sa nachádza obecný vodovod, ktorý slúži k novopostaveným domom, 

preto  Obec Forbasy na základe kúpnej zmluvy od vlastníka pozemku  Ing. Dalibor Víra, r. 

Víra, nar. 03.11.1978, bytom  Forbasy č. 94, 065 01 Hniezdne, r. č. 781103/9467, št. prísl. SR 

odkupuje tento pozemok a dáva vklad do katastra nehnuteľností. 

 

Keďže sa ani jeden zo zúčastnených poslancov nemal pripomienky, dal starosta o ňom 

hlasovať. 

 

Prítomní : (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Za  :   (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

Starosta konštatoval, že kúpna zmluva – Ing. Dalibor Víra predávajúci a Obec Forbasy 

kupujúci je schválená. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/6. 

 

 

 

 



K bodu č. 7   

 

✓ Oprava miestnych komunikácií v obci Forbasy  

 

Bude sa robiť rekonštrukcia ulice od obecného úradu ku železnici a Pánska cesta, kde  

predpokladaný rozpočet je vo výške 26 814 €. 

Pán starosta oboznámil zúčastnených o prebehnutí verejného obstarávania, kde sa prihlásili 

traja uchádzači. Víťazom VO sa stal uchádzač: EVROVIA SK a. s., Osloboditeľov 66, 

Košice, nakoľko predložil po všetkých stránkach prijateľnú ponuku. 

Pred rekonštrukciou cesty sa do cesty vložia chráničky na vodu, elektriku a plyn pre budúcu 

bytovú výstavbu rodinných domov v dvoch miestach, a to pri bytovke a pri č. d. 31. 

 

 

Pán Kiliany sa spýtal, že ak sa schváli použitie úveru na danú cestu, nepoškodí to obec 

a nepozastaví pri výstavbe ČOV? 

Pán starosta odpovedal, že sme dali žiadosť o dotáciu na ČOV z Environmentálneho fondu a 

čakáme na odpoveď.  

 

Po následnej diskusii medzi poslancami, ich vyzval starosta hlasovať. 

 

Prítomní : (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Za  :   (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/7. 

 

Starosta konštatoval, že použitie úveru na opravu miestnych komunikácií v obci Forbasy 

predpokladanej výške 26 814 € bolo schválené. 

 

✓ Rozšírenie vodovodu ku železničnej stanici 

 

Na rozšírenie vodovodu je predpokladaný rozpočet vo výške 18 917 € s DPH. 

 

Pán starosta oboznámil zúčastnených o prebehnutí verejného obstarávania, kde sa prihlásili tri 

firmy a víťazom sa stala firma GASCENTRUM, s r.o., Jarmočná 72, Stará Ľubovňa ktorá 

predložila prijateľnú ponuku po všetkých stránkach. 

Po odovzdaní vodovodu vodárňam, mali by obci určitú časť peňazí vrátiť.  

 

Pán Polomčák sa spýtal, čo všetko je započítané v cene?  

Pán starosta odpovedal, že všetko – materiál aj práca.  

Nakoniec sa dohodol aj prepych na vodu popod cestu na druhú stranu pre budúcu výstavbu 

rodinných domov, ktorý navýši rozpočet. 

 

Prítomní : (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Za  :   (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/8. 



Starosta konštatoval, že použitie úveru na rozšírenie vodovodu ku železničnej stanici v obci 

Forbasy v predpokladanej výške 18 917 € bolo schválené. 

 

K bodu č. 8 

Rozhodnutie o zániku daňového nedoplatku vo výške 359,66 € – Miroslav Pavelčák. 

Pán starosta vyzval p. Kopčákovu, aby zúčastneným vysvetlila daný problém a z akého 

dôvodu obec pristúpila k rozhodnutiu o zániku daňového nedoplatku od Miroslava Pavelčáka. 

Nikto z prítomných nemal k tomuto bodu pripomienky. 

 

Prítomní : (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Za  :   (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/9. 

 

K bodu č. 9 

Informácie o vytriedení odpadov: 

Pán starosta na základe štatistických údajov z minulých rokov môže skonštatovať, že 

obyvatelia našej obce produkujú nadmerné množstvo komunálneho odpadu. Z tohto dôvodu 

nám hrozí navýšenie poplatku za komunálny odpad. 

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Forbasy 

Množstvo odpadu, ktoré sme vyprodukovali v tonách 

rok 2018   71,377 tón 

rok 2019   90,009 tón 

rok 2020 108,400  tón 

 

Z toho vidíme, že každý rok máme viacej odpadu, hoci občanov nepribúda – skôr ubúda. 

 

Triedenie odpadu v percentách – tu vidíme, že veľmi nezodpovedne triedime, preto musíme 

lepšie triediť, aby sme sa vyhli zvyšovaniu cien za odpad. 

rok 2018  11,75 %                     

rok 2019  23,24 %         

rok 2020  26,44 %   

 

Je potrebné porozmýšľať o rentabilnejšom zbere odpadu. Terajší spôsob je neefektívny. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/10. 

 

K bodu č. 10 

Telekom – výstavba optickej infraštruktúry v lokalite podľa nákresu trasy, ktorý pán starosta 

dal kolovať zúčastneným. Spoločnosť Elkatel s r.o. bude zabezpečovať inžiniering (vybavenie 

územného rozhodnutia a projektu stavby). Ide o optickú infraštruktúru pre operátora Slovak 

Telekom.  

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 12/11. 

 

 

 



K bodu č. 11 – Rôzne  

 

V rôznom pán starosta oboznámil zúčastnených: 

 

- Oprava kanála pri Panskej ceste. 

- Obchod a výstavba bytov – výstavba bytov pokračuje v pláne a obchod sa posunie 

smerom ku zbrojnici a zväčší sa priestor pre krčmu alebo možnosť cukrárne.  

- Kniha o obci Forbasy – obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci projektu 

„Čo (ne) vieme o minulosti dediny, jej predkoch a dialekte“ na Prešovský 

samosprávny kraj – predpokladaný rozpočet knihy je vo výške 4 800 €. 

- Bola podaná žiadosť o poskytnutie dotácie od Prešovského samosprávneho kraja na 

vybavenie kuchyne kultúrneho domu v obci Forbasy–predpokladaný rozpočet 3 307 €. 

- Oslavy 140. výročia DHZ – pre pandémiu boli v minulom roku zrušené – čakajú nás 

oslavy ešte 710. výročie obce, krstenie knihy „Čo (ne) vieme o minulosti dediny, jej 

predkoch a dialekte“, 300. výročie plastiky Krista na kríži v kostole sv. Doroty vo 

Forbasoch. Ak spojíme oslavy dokopy, malo by to byť 22.8.2021.  

- Vytvorenie altánku v materskej škole v spolupráci s rodičmi detí počas nasledujúcich 

mesiacov. 

- Pán Simoník dal žiadosť, aby sa obec vyjadrila, že nemá žiadne námietky ohľadom 

vzniku vlastníckeho práva. Žiadosť bola zverejnená na nástenkách obce a webovom 

sídle obce. Občania majú 15 dní na vyjadrenie. 

 

K bodu č. 12 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 16,30 hod zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Viktória Bodocká            

Overovatelia:  

  Lukáš Kiliany            

  Oto Polomčák   

  

 

                                     

        Michal Hanečák 

                  starosta obce 


