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OBECNÉ  ZASTUPITEĽSTVO   F O R B A S Y 
 

 

                                                   Zápisnica č. 1/2022  

         zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo  Forbasoch  dňa  04.11.2022 

 

Zahájenie :   17.00 h 

Ukončenie:  18,30 h 

 

Prítomní:  

 

starosta obce:    Michal Hanečák        

novozvolení poslanci:   Peter Dubiel 

     Miroslav Koneval 

     Peter Kopčák 

     Oto Polomčák 

     Jakub Ružbašan  

 

ostatní prítomní:   Lukáš Kiliany 

     Kristián Štelmach 

     Beáta Kopčáková, zapisovateľka   

                                            Ľubka Hanečáková, predsedníčka MVK  

 

K bodu č. 1 

 

V zmysle zákona č. 200/2010 Z.z. § 13, ods. 3, písm. c o štátnych symboloch 

Slovenskej republiky na úvod ustanovujúceho zasadnutia OZ zaznela hymna SR. 

 

Rokovanie prvého, slávnostného zasadnutia OZ vo volebnom období 2022-2026  

otvoril  Michal Hanečák  starosta obce (ďalej len predsedajúci), privítal na ňom poslancov z 

predchádzajúceho volebného obdobia, novozvolených poslancov, pozvaných hostí i občanov 

obce Forbasy. 

 

Uviedol program rokovania prvého zasadnutie obecného zastupiteľstva : 

 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Určenie zapisovateľa  

3. Výsledky volieb a zloženie sľubu 

a) Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčenia 

    o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva  

    b) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce 

    c) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva 

    d) Vystúpenie novozvoleného starostu 

4. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 

5. Schválenie programu  

6. Zriadenie komisie podľa zákona 357/2004 zbierky zákonov  o  ochrane verejného 

    záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov 

7. Oznámenie starostu o poverení poslanca zastupovaním starostu 

8. Určenie platu starostu a náhrada  nevyčerpanej dovolenky 

9. Diskusia 

10. Návrh na uznesenie 

11. Záver 
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K bodu č. 2 

 

Za zapisovateľku zápisnice z prvého zasadnutia bola určená Beáta Kopčáková, za 

overovateľov zápisnice – Jakub Ružbašan a Miroslav Koneval 

Jakub Ružbašan prečítal uznesenie č. 1. 

 

K bodu č. 3 

 

Predsedníčka miestnej volebnej komisie Ľubka Hanečáková oboznámila prítomných 

s výsledkami volieb do obecného zastupiteľstva a s výsledkami volieb starostu obce.  

Konštatovala, že zápisnicu podpísalo všetkých 5 členov volebnej komisie. Kópia Zápisnice 

miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Forbasy do obecného zastupiteľstva 

a starostu obce tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

- Michal Hanečák zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy obce za starostu obce 

zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce. Všetci prítomní povstali a Michal 

Hanečák prečítal zákonom predpísaný sľub starostu obce a svojim podpisom ho 

potvrdil. Predsedníčka miestnej volebnej komisie  Ľubka Hanečáková  odovzdala 

zvolenému starostovi.  Osvedčenie o zvolení za starostu obce Forbasy.  

 

Michalom  Hanečákom   podpísaný zákonom predpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

- Starosta obce prečítal zákonom predpísaný text sľubu poslanca obecného 

zastupiteľstva. Po prečítaní poslanci zvolení vo voľbách dňa 29.10.2022 odpovedali 

„sľubujem“ a tento potvrdili svojim podpisom pod text sľubu. Predsedníčka miestnej 

volebnej komisie odovzdala novým poslancom osvedčenie o zvolení za poslanca 

obecného zastupiteľstva. 

 

Novozvolenými poslancami podpísaný zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

- Starosta obce vystúpil s krátkym príhovorom, v ktorom sa poďakoval občanom z našej 

obce Forbasy za prejavenú dôveru v komunálnych voľbách.  Novozvoleným 

poslancom zaželal veľa síl, dobrých nápadov, inšpirácie a trpezlivosti. 

 

Jakub Ružbašan prečítal uznesenie č. 2 a 3. 

 

K bodu č. 4 

 

Starosta obce  navrhol členov mandátovej, návrhovej a volebnej komisie, a to: 

Petra Dubiela, Miroslava Konevala Petra Kopčáka, Ota Polomčáka a Jakuba Ružbašana 

 

Vzhľadom k tomu že iné návrhy neboli podané, dal hlasovať o návrhu. 

   

Prítomní : Peter Dubiel, Miroslav Koneval, Peter Kopčák, Oto Polomčák, Jakub Ružbašan 

Za  :           Peter Dubiel, Miroslav Koneval, Peter Kopčák, Oto Polomčák, Jakub Ružbašan 

Proti :   0  

Zdržal sa :    0 

Starosta obce konštatoval, že mandátová, návrhová a volebná komisia bola schválená. 

Jakub Ružbašan prečítal uznesenie č. 4. 
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K bodu č. 5 

 

Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie za návrh programu ustanovujúceho 

zasadnutia 

Prítomní : Peter Dubiel, Miroslav Koneval, Peter Kopčák, Oto Polomčák, Jakub Ružbašan 

Za  :           Peter Dubiel, Miroslav Koneval, Peter Kopčák, Oto Polomčák, Jakub Ružbašan  

 

Proti :   0  

Zdržal sa :    0 

Program ustanovujúcej schôdze OZ bol schválený. 

 

Jakub Ružbašan prečítal uznesenie č. 5. 

 

K bodu č. 6 

 

Je potrebné zriadiť komisiu podľa zákona 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, kde pán 

starosta navrhol 

za predsedu Jakuba Ružbašana a členov: Petra Dubiela, Miroslava Konevala, Petra Kopčáka 

a Ota Polomčáka. 

Pán starosta dal hlasovať o tomto návrhu: 

 

Prítomní : Peter Dubiel, Miroslav Koneval, Peter Kopčák, Oto Polomčák, Jakub Ružbašan 

Za  :           Peter Dubiel, Miroslav Koneval, Peter Kopčák, Oto Polomčák, Jakub Ružbašan 

Proti :   0  

Zdržal sa :    0 

Obecné zastupiteľstvo zvolilo za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu Jakuba 

Ružbašana a členov komisie: Petra Dubiela, Miroslava Konevala, Petra Kopčáka a Ota 

Polomčáka. 

 

Jakub Ružbašan prečítal uznesenie č. 6. 

 

K bodu č. 7 

 

Pán starosta všetkých zúčastnených informoval, že zastupovaní starostu obce poveruje 

poslanca Ota Polomčáka. Pán Oto Polomčák prijal danú pozíciu.  

 

Prítomní : Peter Dubiel, Miroslav Koneval, Peter Kopčák, Oto Polomčák, Jakub Ružbašan 

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie vymenovanie zástupcu starostu obce. 

 

Jakub Ružbašan prečítal uznesenie č. 7. 

 

K bodu č. 8 

 

Pani Kopčáková prečítala určenie platu starostu podľa zákona 253/1994 Z. z. o právnom 

postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších 

predpisov.  

 

Jakub Ružbašan prečítal uznesenie č. 8. 
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Taktiež informovala prítomných o náhrade platu za nevyčerpanú dovolenku, ktorá bola 

schválená na minulom obecnom zastupiteľstve.   

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie určenie platu starostu a náhradu platu za nevyčerpanú 

dovolenku starostovi obce. 

 

Jakub Ružbašan prečítal uznesenie č. 9. 

 

K bodu č. 9 

 

Starosta obce znovu poďakoval všetkým občanom, ktorí prišli voliť. Tým, že opäť bol 

zvolený za starostu na jednej strane sa teší z prejavenej dôvery a zároveň na druhej strane ho 

to zaväzuje ešte k lepšej práci pre občanov obce. Zároveň sa teší aj na dobrú spoluprácu s 

novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva. Nakoľko nik z prítomných nemal žiadny 

diskusný príspevok, bola diskusia uzavretá. 

 

K bodu č. 10 

 

Pán starosta zhrnul návrh na uznesenie, ktoré poslanec Jakub Ružbašan prečítal. Tieto 

v priebehu schôdze boli schválené. 

 

 

K bodu č. 11    

 

Na záver starosta obce poďakoval prítomným za účasť a poprial pekný večer. 

 

 

Zapísala: Beáta Kopčáková 

 

Overovatelia: 

Jakub Ružbašan  

Miroslav Koneval  

 

 

Prílohy: 

1. Kópia Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci Forbasy do obecného 

zastupiteľstva a starostu obce 

2. Michalom  Hanečákom   podpísaný zákonom predpísaný sľub starostu obce tvorí prílohu 

tejto zápisnice 

3. Novozvolenými poslancami podpísaný zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 

zastupiteľstva tvorí prílohu tejto zápisnice 

 

 

 

 

         Michal Hanečák 

           starosta obce 


