
 

 

OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO    F O R B A S Y  

 
                                               

Zápisnica č. 17/2022 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  23. júna 2022 

 

 

Zahájenie  : 13,00 h 

Ukončenie :    14,30 h 

 

Prítomní:  

starosta obce:   Michal Hanečák  

poslanci:    Lukáš Kiliany, Peter Kopčák, Kristián Štelmach 

ospravedlnený:  Oto Polomčák, Miroslav Koneval 

verejnosť:    /viď prezenčná listina/ 

 

    

K bodu č. 1:  
Zasadnutie OZ o 13,00 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. 

 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

 

K bodu č. 3:  

Do návrhovej komisie navrhol starosta poslanca Lukáša Kilianyho a poslanca Petra 

Kopčáka. K zloženiu návrhovej komisie neboli zo strany poslancov pripomienky, starosta 

dal o nej hlasovať: 

 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Za  :   (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/2 

Starosta konštatoval, že návrhová komisia bola schválená. 

 

K bodu č. 4: 

 

Schválenie programu 17. 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. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy a rozsah 

výkonu funkcie  starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Forbasy k návrhu Záverečného účtu za rok 2021   

7. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2021 

8. Rozpočtové opatrenia  

9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

10. Podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi 

11. Rôzne  

12. Záver 

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

 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Za  :   (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany 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. Voľba návrhovej komisie 

4. Schválenie programu 

5. Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy a rozsah 

výkonu funkcie  starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026 

6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Forbasy k návrhu Záverečného účtu za rok 2021   

7. Záverečný účet obce Forbasy za rok 2021 

8. Rozpočtové opatrenia  

9. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

10. Podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej 

služby neverejnému poskytovateľovi 

11. Rôzne  

12. Záver 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/3. 

 

K bodu č. 5:  Určenie volebných obvodov a počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy a 

rozsah výkonu funkcie  starostu obce na volebné obdobie 2022 – 2026. 
Tento rok sa konajú voľby do orgánov samosprávy obcí. 
Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené určiť rozsah výkonu funkcie starostu obce – úväzok – na 

celé funkčné obdobie 2022 – 2026 a to najneskôr 90 dní pred voľbami.  

 
1. V  súlade s ust. § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov poslanci určili, že výkon funkcie starostu Obce Forbasy vo volebnom 

období 2022 – 2026  bude v rozsahu 1,0 (100% úväzok) 

 
Nikto z prítomných nemal námietky, pán starosta dal hlasovať. 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Za  :   (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 



 

 

Pán starosta konštatoval, že výkon funkcie starostu bude v rozsahu 1,0. 
Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/4 

 
Obecné zastupiteľstvo má v zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určiť volebné obvody a počet poslancov 

obecného zastupiteľstva. 
 

2. V zmysle ust. § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného 

práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo volebnom období 2022 – 2026  1 volebný 

obvod. 

 

3. V súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vo volebnom období 2022 – 2026:  5 poslancov 
 

Keďže poslanci nemali pripomienky, starosta dal hlasovať. 
 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Za  :   (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Proti :          0 
Zdržal sa :   0 

Pán starosta konštatoval, že v obci bude 1 volebný obvod a bude sa voliť 5 poslancov. 

 
Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/5 

 

K bodu č. 6: 
  Stanovisko hlavného kontrolóra obce Forbasy k návrhu Záverečného účtu za rok 2021.  

Vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór sa ospravedlnil, stanovisko prečítala p. Kopčáková a 

obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie stanovisko HK. 

 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 
Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/6 

 
K bodu č. 7:  
Záverečný účet obce Forbasy za rok 2021 
 

Keďže poslanci nemali pripomienky, pán starosta dal hlasovať 
 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Za  :   (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Starosta konštatoval, že poslanci schválili Záverečný účet obce Forbasy za rok 2021 bez výhrad.  
Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/7. 

 

K bodu 8: 

Rozpočtové opatrenia č. 1, 2, 3. 

 

Pani Kopčáková predložila poslancom rozpočtové opatrenia. Pán starosta dal hlasovať 

 

 



 

 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Za  :   (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Starosta konštatoval, že rozpočtové opatrenia č. 1, 2, 3 boli schválené. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/8. 

 

K bodu č. 9 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 

 

Pani Kopčáková prečítala plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022 a vzhľadom k tomu, že 

nikto nemal pripomienky, pán starosta dal o ňom hlasovať. 

 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Za  :   (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/9. 

 

K bodu 10: Podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej 

sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi 

Tieto podmienky boli vyvesené na úradnej tabuli a na internetovej stránke. 

Pán starosta dal hlasovať za prijatie týchto podmienok. 

 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Za  :   (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 

 

Podmienky poskytnutia finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby 

neverejnému poskytovateľovi boli schválené – konštatoval pán starosta. 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/10 

 

K bodu 11: Rôzne 

 

V rôznom p. starosta informoval, že je potrebné menovať nového veliteľa DHZO vzhľadom k 

tomu, že máme nový výbor DHZ. 

 

Pán starosta navrhol za veliteľa DHZO Forbasy Mgr. Michala Ružbašana 

 

Keďže  poslanci nemali žiadne námietky, dal hlasovať. 

 

Prítomní : (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Za  :   (3)  Peter Kopčák, Lukáš Kiliany Kristián Štelmach 

Proti :          0 

Zdržal sa :   0 



 

 

 

Lukáš Kiliany predniesol uznesenie č. 17/11. 

 

Pán starosta informoval poslancov, že sme dostali 8 500,62 € od Podtatranskej vodárenskej 

spoločnosti za vodovod – na stanicu. 

 

Podali sme žiadosť na železničnú zastávku do prenájmu – tá je v riešení. 

 

Naša obec sa zúčastnila dvoch súťaží vo varení goralských jedál, a to: 

• Na Slávnosti jari v Hniezdnom, kde  sme vyhrali 1. miesto a získali odmenu 1 500 €. 

• Goral na gory v Starom Smokovci sme tiež vyhrali 1. miesto a získali odmenu 300 € 

za najlepšie goralské jedlo. 

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a o 14,30 hodine zasadnutie OZ 

ukončil. 

 

 

 

Zapísala: Beáta Kopčáková            

Overovatelia:  

  Lukáš Kiliany            

  Peter Kopčák  

                                     

        Michal Hanečák 

                  starosta obce 

 


