
 

 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 25.02.2016  

 

Počet prítomných poslancov OcZ: 5 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Počet neprítomných poslancov OcZ: 0 

 
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Kontrola uznesení 
                  3. Záznam z ukončenej následnej finančnej kontroly vykonania inventarizácie  
                      obce Temeš k 31.12.2014 
                  4. Správa pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš  
                      v roku 2015 
                   5. Rôzne  

 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18: 10 hod.. Starostka 

privítala prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 

Za zapisovateľa určila p. Milana Bagina overovatelia p.p. Miroslav Čičmanec, Peter 

Výškrabka. 

2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce. 

Uznesenia boli splnené. 

3. Záznam z ukončenej následnej finančnej kontroly vykonania inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Temeš k 31.12.2014 v zmysle zákona NR SR č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov predkladal hlavný 

kontrolór obce Ing. Jozef Krett. Výsledok následnej finančnej kontroly:  Podľa § 6 ods. 3) 

zákona o účtovníctve účtovná jednotka je povinná vykonať inventarizáciu majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov. V §§29 a 30 zákona o účtovníctve je presne určený spôsob jej 

vykonania. Nakoľko kontrolný orgán na základe výsledkov následnej finančnej kontroly, 

nenašiel žiadne nezrovnalosti vo vykonanej inventarizácii k 31.12.2014, následná finančná 

kontrola bola ukončená vypracovaním záznamu, s ktorým bol kontrolovaný subjekt následne 

oboznámený dňa 31.12.2015. Správa hlavného kontrolóra obce tvorí prílohu tejto zápisnice č. 

2 a je kedykoľvek prístupná k nahliadnutiu.  

4. Správu pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš za rok 2015 

predkladal HK Ing. Jozef Krett. Informoval členov OcZ o svojich pripomienkach odporučil 

k trom uzneseniam, ktoré sú v trvaní z roku 2015 zaujať nové stanovisko. Starostke obce 

odporučil podpisovať každé jedno uznesenie zvlášť. Pri schvaľovaní zmien rozpočtovými 

opatreniami odporučil v uznesení uviesť ako sa zmenou zmení celkový rozpočet obce 

v príjmovej a výdavkovej časti, alebo to rozčleniť až na BP,KP a FO a BV,KV a FO. Správa 

o kontrolnej činnosti HK tvorí prílohu tejto zápisnice č. 3 a je kedykoľvek k nahliadnutiu.   

5. Informácie starostky obce:  

- odoslanie žiadosti na MF SR - oprava strechy a fasády domu smútku  

- odoslanie žiadosti na MH SR – rekonštrukcia miestnych komunikácií v dĺžke 5 km 

- odoslanie žiadosti na MŽP SR – zateplenie kultúrneho domu a výmena vykurovania 

- odoslanie žiadosti na TSK – podujatie deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou 

- nový zákon o odpadoch a aplikácia do praxe od 1.7. 2016  

- strhnuté drôty miestneho rozhlasu pri rodinnom dome č. 101 

- nefunkčné verejné osvetlenie 5 ks 



- termínom vývozu KO, skla a plastov spoločne s listom starostky bol distribuovaný  do 

každej domácnosti a chatárom  

- podpis zmluvy s ENVI – PAK-om, podľa nového zákona o odpadoch 

- podpis dohody s mládežou na prenájom priestorov v budove OcÚ 

- zaslanie žiadosti na SSE Žilina na osadenie 1ks stĺpa na verejné osvetlenie do Kopanice 

- ohlásenie drobnej stavby p. Milan Záhončík a manželka 

- volebná komisia do NR SR 

- podielové dane z príjmu fyzických osôb pre obec zvýšené z 68,5% na 70% 

- folklórna skupina Košarinka reprezentovala obec na medzinárodnej výstave cestovného 

ruchu v Bratislave  

Žiadosti odoslané na MH SR, MF SR, MŽP SR, TSK sú založené v zložke „Projekty obce“ 

v kancelárii starostky obce a sú kedykoľvek prístupné k nahliadnutiu. Ohlásenie drobnej 

stavby Milana Záhončíka je založené v zložke „Drobné stavby“ v kancelárii starostky obce.  

5.1 Prerokovanie poskytnutia zasadačky v budove OcÚ. Poslanci obecného zastupiteľstva  

jednomyseľne odsúhlasili prenájom za miestnosť zasadačky nasledovne:  poplatok za 

prenájom na 1 hodinu v sume 10,00 eur na komerčné účely. Pre nekomerčné akcie občanov 

obce Temeš poskytnutie zasadačky zdarma.  

5.2 Obecné zastupiteľstvo obce Temeš poveruje starostku obce Oľgu Fakanovú vyzvať 

Slovenskú správu ciest k opätovnému a urýchlenému riešeniu havarijnej situácie Temešského 

mostu. Nakoľko sa jedná o jediný prístup do obce Temeš nielen pre osobné automobily ale aj 

o prímestskú dopravu,  záchranný systém / Policajný zbor SR, RZP, HaZZ/. Dokument poslať 

na vedomie Oú ŽP v Prievidzi a Povodiu Váhu.   

Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia. 

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní. Termín ďalšieho zasadnutia 

bude oznámený písomne a v úradnej tabuli obce. Starostka ukončila rokovanie o 20.30 hod. 

 

 

Zapísal: Milan Bagin 

 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec                                               .......................................... 

 

 

 

                         Peter Výškrabka                                                   .......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 25.02.2016 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 1/2016  

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

k bodu č. 3: Záznam z ukončenej následnej finančnej kontroly, predkladal Ing. Jozef 

Krett- hlavný kontrolór obce 

Uznesenie č. 2/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

záznam z ukončenej následnej finančnej kontroly 

 

k bodu č. 4: Správu pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš za 

rok 2015 

Uznesenie č. 3/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  obce Temeš za rok 2015 

 

k bodu č. 5: Informácie starostky obce 

Uznesenie č. 4/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie starostky obce Temeš 

 

k bodu č. 5.1 : Prerokovanie poskytnutia zasadačky v budove OcÚ  

Uznesenie č. 5/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

poplatok za prenájom zasadačky na 1 hodinu v sume 10,00 eur na komerčné účely, na 

nekomerčné účely je prenájom zasadačky pre občanov obce Temeš bezplatný 

 

k bodu č. 5.2: Opätovné a urýchlené riešenie havarijnej situácie Temešského mostu 

Uznesenie č. 6/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

poveruje  

starostku obce vyzvať Slovenskú správu ciest k opätovnému a urýchlenému riešeniu 

havarijnej situácie Temešského mostu 

Zodpovední: Poslanci OcZ 

Termín: 05.03.2016 

 

 

 

Zapísal: Milan Bagin 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec                                         Peter Výškrabka 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


