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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO    F O R B A S Y  

 

                                               

Zápisnica č. 13/2021  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  23. júna 2021 

 

 

Zahájenie  : 18.30 h 

Ukončenie :   20.45 h 

 

Prítomní:  

starosta obce:  Michal Hanečák  

poslanci:   Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval, Kristián Štelmach  

ospravedlnený:  Peter Kopčák 

verejnosť:   /viď prezenčná listina/ 

    

 

K bodu č. 1  

Zasadnutie OZ o 18,30 hod. otvoril starosta obce Michal Hanečák, ktorý privítal 

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

 

K bodu č. 4 

Schválenie programu 13. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program rokovania a pozvánku 

dostali poslanci OZ.  Starosta obce pristúpil k schváleniu tohto programu: 

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu 

5. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2020 

6. Rozpočtové opatrenia 

7. Použitie úveru Prima banka, a.s. – Rozšírenie vodovodu ku stanici, oprava miestnych 

komunikácií (pri OcÚ a Pánska cesta), Revitalizácia námestia 

8. Memorandum o partnerstve a spolupráci – nadácia PSK 

9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Forbasy na roky 2021-2027 

10. Oslavy 710. výročia obce, 140. výročie DHZ, slávnostné uvedenie knihy:  

Čo (ne)vieme o minulosti dediny, jej predkoch a dialekte 

11. Rôzne 

12. Záver 

 

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) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

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

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu 

5. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2020 

6. Rozpočtové opatrenia 

7. Použitie úveru Prima banka, a.s. – Rozšírenie vodovodu ku stanici, oprava miestnych 

komunikácií (pri OcÚ a Pánska cesta), Revitalizácia námestia 

8. Memorandum o partnerstve a spolupráci – nadácia PSK 

9. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Forbasy na roky 2021-2027 

10. Oslavy 710. výročia obce, 140. výročie DHZ, slávnostné uvedenie knihy:  

Čo (ne)vieme o minulosti dediny, jej predkoch a dialekte 

11. Rôzne 

12. Záver 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/1. 

 

K bodu č. 2 

Pán starosta určil za zapisovateľku Ing. Máriu Viktóriu Bodockú. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/2 

 

K bodu č. 3  

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 : (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/3. 

 

Starosta konštatoval, že návrhová komisia bola schválená. 

 

K bodu č. 5 

Pán starosta vyzval pani Kopčákovú, aby zodpovedala a vysvetlila prípadné otázky ohľadom 

Záverečného účtu obce Forbasy za rok 2020.  

 

Pán Koneval poprosil p. Kopčákovú, aby objasnila jednotlivé položky zaverečného účtu obce 

– ako obec postupovala pri príjmoch a výdavkoch. Tieto vysvetlila. Zúčastnení poslanci môžu 

vidieť ako obec použila príjmy – na dotácie od štátu, od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny 

a aké mala výdavky.  

 

Prebytok rozpočtu za rok 2020 bol 27 730 €, vzhľadom na pandemickú situáciu súvisiacu 

s ochorením COVID-19. Zostatok finančných operácií vo výške 12 283,49 € sa použije na 

tvorbu rezervného fondu. Spolu sa na tvorbu rezervného fondu na rok 2020 použije     

40 213,91 €.  Za rok 2020 výška zadĺženosti obce predstavuje 22,21 %. 
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Rezervný fond sa dá použiť na splátky úveru, preklenutie bežných výdavkov po dohode 

s obecným zastupiteľstvom. 

 

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

hlasovať 

 

Prítomní : (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Starosta konštatoval, že Záverečný účet obce Forbasy na rok 2020 bol bez výhrad schválený. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/4. 

 

 

K bodu č. 6   

Pán starosta vyzval p. Kopčákovú, aby oboznámila o rozpočtových opatreniachíč. 1, 2, 3, 4 a 

5/2021 

P. Kopčáková - Rozpočtové opatrenia obsahovali nasledujúce návrhy: 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021 predstavuje prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov zo štátneho rozpočtu – nevyčerpaná dotácia na 

SODB 2021, prijatú v roku 2020 – vo výške 1 232 €. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2021 predstavuje prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov zo štátneho rozpočtu vo výške 3 280,89 € z dôvodu 

dotácie na testovanie obyvateľov, dotácie na stravovacie návyky a dotácia z registra adries. 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021 predstavuje tvorbu a čerpanie 

finančných operácií vo výške schváleného použitia rezervného fondu, a to  – príjmy vo výške 

29 108 € a výdavky vo výške 26 000 € na splátku úveru v Prima banke Slovensko a vo výške 

3 108 € na splátku úveru použitého na ČOV Forbasy. 

 

p. Kiliany sa opýtal či obec má na rezervnom fonde približne 47 000 € za rok 2020? Pani 

Kopčáková odpovedala že áno, výška rezervného fondu z minulého obdobia, teda za rok 2019 

je 6 174,04 € a teraz sa tam presunie  40 213,91 € z roku 2020. 

Polomčák – Aká výška sa čerpala z úveru od Prima banky Slovenko? Pani Kopčáková 

odpovedala, že z  úveru od Prima banky Slovensko sa čerpalo vo výške 28 233,95 € (úhrada 

faktúry za výstavbu cesty EUROVIA). 

 

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2021 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. 5/2021 predstavuje prekročenie 

výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov zo štátneho rozpočtu vo výške 5 825,60 € z dôvodu 

dotácie na testovanie obyvateľov a dotácie na stravovacie návyky detí. 

 

Prítomní nemali ďalšie pripomienky, p. starosta dal hlasovať. 

 

Prítomní : (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 
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Starosta konštatoval, že Rozpočtové opatrenia č. 1, 2, 3, 4 a 5/2021 boli schválené. 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/5. 

 

 

K bodu č.7 

✓ Použitie úveru  - Oprava miestnych komunikácií v obci Forbasy  

 

Použitie úveru bolo schvalené na predchadzajúcom zastupiteľstve „Rekonštrukcia ulice od 

obecného úradu ku železnici a Pánska cesta“, kde bol predpokladaný rozpočet vo výške 

26 814 €. Celkové finačné prostriedky na opravu miestnych komunikácií boli navýšené na 

28 233,95 €. Bol vytvorený dodatok k zmluve vzhľadom na dodatočné práce – doloženie 

obrubníkov od č. domu 141 až po stodolu, od kultúrneho domu smerom k obecnému úradu 

a pri dome č. 125 sa opravil príklop a cesta. Tieto práce sa vyčíslili na sumu 1 419 €. 

 

Po následnej diskusii medzi poslancami, ich vyzval starosta hlasovať. 

 

Prítomní : (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/6. 

 

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

výške 28 233,95 € bolo schválené. 

 

✓ Revitalizácia centra obce Forbasy -  VETVA A 

 

Pán starosta oboznámil zúčastnených o projekte – Revatilazácia centra obce Forbasy – 

VETVA A, na ktorú majú prísť finančné prostriedky vo výške 25 000 € od MASky so 

spoluúčasťou obce v predpokladanej výške 10 000 €. 

Od roku 2015 sa čakalo na naplnenie a realizáciu projektu. Pán starosta zúčastneným vysvetlil 

podmienky projektu a nákres revitalizácie s návrhom, aby sa nový chodník a zamková dlažba 

posunula až ku kostolu sv. Doroty. 

Je návrh, aby občania, pred ktorými sa realizuje revitalizácia centra obce, použili podobnú 

zamkovú dlažbu smerom k ich príbytkom. 

 

Pán starosta sa spýtal, či má niekto pripomienky k tomuto bodu. 

Keďže nikto z prítomných nemal  pripomienky, dal hlasovať. 

 

Prítomní : (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/7. 
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Starosta konštatoval, že použitie úveru na Revitalizáciu centra obce Forbasy – VETVA A 

v predpokladanej výške 35 000 € bolo schválené. 

 

 

 

K bodu č. 8 

Pán starosta vysvetlil návrh príspevku vo výške 0,10 € na občana obce v rámci Memoranda 

o partnerstve a spolupráci – nadácia PSK pre podporu rodiny. Cieľom je pomáhať rodinám pri 

riešení krízových situácií zapričinených prírodnými pohromami či nepredvídateľnými 

udalosťami v Prešovskom kraji. Ak sa stane nejaká živelná pohroma, tak obec môže žiadať 10 

násobok výšku príspevku, ktorý sme vložili do Nadácie pre podporu rodiny. 

 

Pan starosta otvoril diskusiu 

Bez pripomienok 

 

Pán starosta ukončil dal hlasovať o prijatí Memoranda. 

 

Prítomní : (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Starosta konštatoval, že Memorandum o partnerstve a spolupráci s nadáciou PSK bol 

schválený. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/8. 

 

 

K bodu č. 9 

 

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Forbasy na rok 2021-2027  

 

Pán starosta zúčastneným rozdal program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Forbasy 

na roky 2021-2027. Vysvetlil jednotlivé projekty, ktoré má obec v pláne na obdobie na rokov 

od 2021 do roku 2027. Existencia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce 

Forbasy je podmienkou pre získanie zdrojov zo štátneho rozpočtu a doplnkovvých zdrojov 

pre rozvojové projekty obce. 

 

Otvoril diskusiu 

Bez pripomienok  

 

Prítomní : (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Za  :   (3) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Starosta konštatoval, že Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Forbasy na roky 

2021-2027 bol schválený 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/9. 
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Pán Štelmach sa dostavil na obecné zastupiteľstvo v čase 19:30. 

 

K bodu č. 10 

Oslavy 710. výročia obce, 140. výročie DHZ, slávnostné uvedenie knihy Čo (ne)vieme 

o minulosti dediny, jej predkoch a dialekte 

 

✓ Oslava 710. výročia obce a 140. výročie DHZ 

 

Pán starosta zúčastných oboznámil ohľadom epidomiologických podmienok v rámci osláv, 

ktoré budú dňa 22.08.2021 – zatiaľ je to bez stravy, so  72 hodinovým PCR alebo s 24 

hodinovým antigenovým testom. Pán starosta navrhuje urobiť prípravný výbor, aby sa mohla 

začať realizácia osláv. Je potrebné vybrať upomienkové predmety   

Cez organizáciu MAS a Ľubovnianske osvetové stredisko bude zabezpečený kultúrny 

program – približne 5 ľudových súborov. Oslava 710. výročia obce by sa mala uskutočniť 

pred kostolom s predpokladaným rozpočtom 2 000 €. 

 

✓ Kniha o obci Forbasy - Čo (ne)vieme o minulosti dediny, jej predkoch a dialekte 

 

Obec Forbasy žiadala VÚC od poslancov finančné prostriedky na vydanie knihy o našej obci. 

Jedine pán Sokol prispel vo výške 1 000 €. Celkové náklady na knihu predstavujú približne 

4 800 € so spoluúčasťou obce vo výške minimálne 200 €. Počet tlačených kusov knihy Čo 

(ne)vieme o minulosti dediny, jej predkoch a dialekte je 500. 

 

Pán starosta dal návrh na urobenie oslavy s omšou pred kostolom, uvedenie knihy a vypočutie 

súborov. Ostatné časti pogramu sa budú vytvárať postupne podľa epidomiologických 

opatrení. 

 

Dál o danom návrhu hlasovať 

 

Prítomní : (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval, Kristián Štelamch 

Za  :   (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Miroslav Koneval, Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Pán starosta skonštatoval, že Oslavy 710. výročia obce, 140. výročie DHZ, slávnostné 

uvedenie knihy Čo (ne)vieme o minulosti dediny, jej predkoch a dialekte boli schválené. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/10. 

 

 

K bodu č. 11 – Rôzne  

 

V rôznom pán starosta dal návrh na udelenie čestného občianstva Petre Vlhovej. 

O tomto návrhu dal hlasovať 

 

Prítomní : (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Kristián Štelmach, Miroslav Koneval 

Za  :   (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Kristián Štelmach, Miroslav Koneval 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0  
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Udelenie čestného občianstva bolo schválené. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 13/11. 

 

 

Ďalej oboznámil o: 

 

- Návrhu osvetlenia námestia. 

- Je podaná žiadosť na projekt podpory plnenia mimoprodukčných fukncií lesa vo výške 

25 000 €. 

- Je podaná žiadosť na projekt od Úradu práce sociálnych vecí a rodiny na Patrika 

Valášeka na 5 mesiacov. 

- Bol nám doručený písomný podnet medzi občanmi: Sýkora/Štefaník. (v štádiu 

riešenia). 

- Zrušením prejazdu cez Pánsku cestu a vytvorením slepej ulice na Pánskej ceste, začali 

niektorí občania jazdiť cez uličku medzi domami č. 108 a 109.  Pán Regeš a pán 

Jelenčík sú nespokojní a nesúhlasia s tým, aby občania jazdili cez uličku aj napriek 

tomu, že túto cestu vlastní obec. 

- Chceme uskutočniť pálenie Jánskej vatry – hasiči pripravia vatru. 

 

  

 

 

K bodu č. 12 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 20,45 hodine zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Ing. Mária Viktória Bodocká            

Overovatelia:  

  Lukáš Kiliany            

  Oto Polomčák   

  

 

                                     

        Michal Hanečák 

                  starosta obce 

 


