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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO    F O R B A S Y  

 
                                               

Zápisnica č. 16/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  22. marca 2022 

 

 

Zahájenie  : 18.30 h 

Ukončenie :   19.20 h 

 

Prítomní:  
starosta obce:   Michal Hanečák  

hlavný kontrolór obce:  Mgr. Jozef Jendrichovský 

poslanci:    Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák,  

ospravedlnení poslanci: Kristián Štelmach, Miroslav Koneval 

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. 
 

K bodu č. 2 

Pán starosta určil za zapisovateľku Beátu Kopčákovú. 

 

 

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 : (4) Oto Polomčák, Lukáš Kiliany, Peter Kopčák 

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

 

Starosta konštatoval, že návrhová komisia bola schválená. 

 

K bodu č. 4: 

Schválenie programu 16. zasadnutia obecného zastupiteľstva. Program rokovania a pozvánku 

dostali poslanci OZ.  

Z programu je potrebné vypustiť Návrh zastavovacej štúdie IBV Forbasy, vzhľadom k tomu, 

že sa musia ešte doriešiť ďalšie pripomienky občanov. 

Dnešné zastupiteľstvo sa bude riadiť týmto programom: 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu 

5. Upozornenie prokurátora proti postupu orgánu verejnej správy pro futuro 
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6. Upozornenie prokurátora proti nečinnosti 

7. Protest prokurátora 

8. Návrh VZN OBCE  FORBASY č. 1/2022 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

obce Forbasy 

9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

10. Rôzne  

11. Záver 

 

Keďže k programu neboli vznesené žiadne pripomienky, dal o ňom hlasovať.  

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

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

 

1. Otvorenie 

2. Určenie zapisovateľa 

3. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu 

5. Upozornenie prokurátora proti postupu orgánu verejnej správy pro futuro 

6. Upozornenie prokurátora proti nečinnosti 

7. Protest prokurátora 

8. Návrh VZN OBCE  FORBASY č. 1/2022 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

obce Forbasy 

9. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 

10. Rôzne  

11. Záver 

 

K bodu č. 5: 

 

 Upozornenie prokurátora proti postupu orgánu verejnej správy pro futuro. Na základe 

previerky stavu zákonnosti VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní 

obsahu žúmp nám prišli 2 upozornenia prokurátora a protest prokurátora. 

 Pán starosta prítomných oboznámil s týmto upozornením prokurátora za účelom 

odstránenia porušovania  § 6 ods. 3, ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v spojení so zásadou dobrej verejnej správy, ku ktorému došlo v postupe obce Forbasy pri 

prijímaní VZN obce Forbasy č. 2/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou 

a zneškodňovaní obsahu žúmp.  

 Na základe listu z Okresnej prokuratúry v Starej Ľubovni sme im oznámili, že obecné 

zastupiteľstvo bude zasadať v marci, na ktorom chceme prijať nové VZN o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp. 
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Pán starosta dal návrh tohto uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch 

 

a) prerokovalo 
upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa proti postupu orgánu verejnej 

správy pro futuro   podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov, Pd 93/21/7710-4 zo dňa 17.01.2022.  

 

b) vyhovuje  
 

upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa proti postupu orgánu verejnej 

správy pro futuro  podľa § 28 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších 

predpisov Pd 93/21/7710-4 zo dňa 17.01.2022. 

 

Keďže neboli vznesené pripomienky, dal o návrhu  hlasovať. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Pán starosta konštatoval, že uznesenie bolo prerokované a vyhovuje sa upozorneniu 

prokurátora 

 

K bodu č. 6: 

 

 Pán starosta oboznámil prítomných s ďalším upozornením prokurátora proti nečinnosti 

za účelom odstránenia § 36 ods. 7 písm. c) prvá alinea zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách  a o zmene a doplnení  zákona č. 276/2001 Z.z. 

o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 6 ods. 1 zákona 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ku ktorému došlo 

nečinnosťou obce Forbasy spočívajúcou v neprijatí VZN obce Forbasy o spôsobe náhradného 

odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok. 

 Aj na ďalšiu žiadosť sme odpovedali okresnej prokuratúre, že obecné zastupiteľstvo 

bude zasadať v marci, na ktorom chceme prijať nové VZN o spôsobe náhradného zásobovania 

vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp 

 

Pán starosta dal návrh tohto uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch 

 
a) prerokovalo 
 

upozornenie prokurátora Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa proti nečinnosti  podľa § 28 

zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, Pd 92/21/7710-4 zo dňa 

17.01.2022.  
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b) vyhovuje  
 

upozorneniu prokurátora Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa proti nečinnosti podľa § 28 

zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov Pd 92/21/7710-4 zo dňa 

17.01.2022. 

 

Keďže neboli vznesené pripomienky, dal o návrhu  hlasovať. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Pán starosta konštatoval, že uznesenie bolo prerokované a vyhovuje sa upozorneniu 

prokurátora 

 

 

K bodu č. 7: 

 

 Pán starosta podal informáciu, že prišiel protest prokurátora obci Forbasy, obecnému 

zastupiteľstvu proti § 2 ods. 2, § 3 ods. 1, ods. 2 prvá alinea, ods. 4 § 5 VZN obce Forbasy č. 

2/2017 o  spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok 

schváleného obecným zastupiteľstvom Forbasy dňa 30.10.2017. 

Urobili sme nové VZN,  ktoré zašleme spolu so zápisnicou na Okresnú prokuratúru v Starej 

Ľubovni. 

 

Pán starosta dal návrh tohto uznesenia: 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch   

 

a) prerokovalo 

protest prokurátora Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa  proti § 2 ods. 2, § 3 ods. 1, ods. 2 

prvá alinea, ods. 4, § 5 Všeobecne záväzného nariadenia  obce Forbasy č. 2/2017 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania žúmp.  

 

b) vyhovuje 

protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Stará Ľubovňa  proti § 2 ods. 2, § 3 ods. 1, ods. 2 

prvá alinea, ods. 4, § 5 Všeobecne záväzného nariadenia  obce Forbasy č. 2/2017 o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a zneškodňovania žúmp.  

 

Keďže neboli vznesené pripomienky, dal o návrhu  hlasovať. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Pán starosta konštatoval, že uznesenie bolo bolo prerokované a vyhovuje sa protestu 

prokurátora. 
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K bodu č. 8: 

 

 Na základe návrhu prokurátora prijať všeobecné záväzné nariadenie o spôsobe 

náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok, pán starosta predložil 

Návrh VZN OBCE FORBASY č. 1/2022 - o spôsobe náhradného zásobovania vodou, 

náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce 

Forbasy. Tento návrh dostali poslanci elektronickou poštou a bol vyvesený na úradnej tabuli a 

internetovej stránke. 

 Keďže neboli vznesené pripomienky pán starosta dal o návrhu  tohto VZN hlasovať. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

 Pán starosta konštatoval, že Návrh VZN obce Forbasy č. 1/2022 – O spôsobe 

náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní 

obsahu žúmp na území obce Forbasy bol schválený. 

 

K bodu 9: 

 

 Tento bod programu je Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022. Pán starosta dal 

slovo hlavnému kontrolórovi Mgr. Jozefovi Jendrichovskému, ktorý informoval o pláne 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.  

Poslanci nemali pripomienky a pán starosta dal o ňom hlasovať. 

 

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

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

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

 Pán starosta konštatoval, že Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022 je schválený. 

 

K bodu 10: 

 

V rôznom vystúpili títo občania: 

 Milan Regeš sa spýtal či sa môžu ešte občania napájať na ČOV. Starosta odpovedal, 

že nemôžu. 

 Viera Jeleňová sa informovala ohľadom komunálneho odpadu – odpad triedia a 

kontajner má skoro prázdny. Či by nebolo možné riešiť odpad iným systémom, lebo 

jej by stačil mesačný vývoz, čiže červená nálepka, teraz má dvojtýždňový vývoz a žltú 

nálepku. 

 Pán starosta odpovedal, že riešime postupne, pretože v obci sa netriedilo, keď nastúpil 

v roku 2018  bolo 11 % triedenie a teraz sme sa dostali percentuálne na 57 %. 

Občanom patrí veľká vďaka  Všetko ohľadom komunálneho odpadu je na stránke 

obce každý dostal leták domov.   
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 Lukáš Kiliany informoval, že odpad riešili poslanci na zastupiteľstve a zistili, že 

najlepší spôsob, aby sa znížil odpad je znížiť nálepkami. Ja som si tiež zobral červenú 

nálepku, aj keď sme piati, snažíme sa zodpovedne triediť, a preto nemám veľa odpadu. 

 Mgr. Jozef Jendrichovský informoval ako je to celé nastavené a že sa platí za 

kontajner a aj za uloženie odpadu. Kým nenabehneme na váženie ako na západe, tak 

toto  je optimálne riešenie. Je to poplatok za osobu. Nie za to množstvový zber. Ako 

starosta hovorí, že sa rozmýšľa keď sa prijíma VZN v novembri na ďalší rok ako to 

nastaviť, aby to bolo lepšie. 

 Beáta  Kopčáková spomenula, že ak máme už vyššie percento triedenia, už môžeme 

rozmýšľať nad úpravou poplatku za komunálny odpad.  

 Viera Jeleňová hovorila že by chceli odovzdať pripomienky a viacerí sa chcú 

podpísať. Stavebná štúdia má vyhovovať tým, čo idú stavať. 

 Starosta  povedal, že sa akceptujú aj pripomienky, ktoré prišli e-mailom. 

 Beáta Kopčáková informovala prítomných, že prišli pripomienky od p. Simoníka, p. 

Kaslovej, p. Konráda, p. Jelenčíka. 

 Ladislav Simoník hovoril o prekládke VN ako by bolo najvýhodnejšie. Ďalej povedal, 

že každý má svoju predstavu aký chce dom a nikto mu nebude diktovať, aký dom má 

mať. Podľa neho situácia čo sa urobila nerieši nič len komplikácie. Dal pripomienku a 

chce, aby sa zohľadnila. 

 Konrád hovoril, aby sa to štúdia robila v rámci zákona. Nie je potrebné niekomu niečo 

uberať. Je potrebné limitovať podstatné veci a nie upravovať zákon. 

 Starosta povedal, že 10 rokov okolo toho sa nič nerobilo a teraz chcú, aby sa všetko 

urobilo. Majú sa dohodnúť na riešení s financovaním tak ako bolo povedané v sobotu. 

Prekládka už mala byť dávno urobená. Niektoré veci sa zanedbali a teraz sa sype z 

každej strany. 

 

K bodu 11: 

 

 Na záver pán starosta poďakoval prítomným za účasť, poprial všetkým pevné zdravie  

a zasadnutie ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Beáta Kopčáková 

 

 

Overovatelia:  

  Lukáš Kiliany            

  Oto Polomčák   

                                     

        Michal Hanečák 

                  starosta obce 


