
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 08.12.2016  

 

Prítomní:  

- poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice - príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

      -     Jana Javorčeková, účtovníčka obce 

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Kontrola uznesení 

                  3. Schválenie VZN č. 3/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 

                  4. Schválenie VZN č. 4/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

                  5. Schválenie VZN č. 5/2016 o poplatku za KO a DSO na rok 2017 

                  6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2017  

                       a viacročného rozpočtu na roky 2018,2019 

                  7. Schválenie rozpočtu na rok 2017                                 

                  8.  Rozpočet na roky 2018,2019 

                  9. Úprava rozpočtu 2016 presun medzi položkami v súlade so  

                       zákonom o rozpočtových pravidlách 

                 10. Inventarizačná komisia  

                 11. Rôzne                            

                        a.) informácie starostky obce 

                        b.) ohlásenie drobnej stavby p. Ján Matieska, evid. č. 117/2016 

                        c.)  vstup obce do okresnej organizácie cestovného ruchu HN 

                        d.) kultúrne aktivity obce na rok 2017 /návrhy poslancov OcZ/ 

                        e.) investičné aktivity obce na rok 2017 /návrhy poslancov OcZ/ 

 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18.00 hod.. Privítala všetkých 

prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určila p. Milana Bagina, za overovateľov p. p. 

Ladislava  Katanu, Tibora Šedíka. Starostka obce oboznámila poslancov OZ s programom 

rokovania, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 

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

Uznesenia boli splnené. 

3. Návrh VZN č.3/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 bol zverejnený v úradnej tabuli 

obce Temeš na pripomienkovanie občanov od 31.10.2016 do 15.11.2016. Obci Temeš nebola 

doručená ţiadna pripomienka od občanov obce k návrhu tohto VZN. VZN o dani 

z nehnuteľnosti na rok 2017 tvorí prílohu zápisnice č. 2. Poslanci OcZ všeobecne záväzné 

nariadenie jednomyseľne schválili.  

4. Návrh VZN č.4/2016 o miestnych daniach na rok 2017 bol  zverejnený v úradnej tabuli 

obce Temeš na pripomienkovanie občanov od 31.10.2016 do 15.11.2016. Obci Temeš nebola 

doručená ţiadna pripomienka od občanov obce k návrhu tohto VZN. VZN o miestnych 

daniach na rok 2017 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. VZN o miestnych daniach na rok 

2017 tvorí prílohu zápisnice č. 3.  

5. Návrh VZN č.5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady bol zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš na pripomienkovanie občanov od 

31.10.2016 do 15.11.2016. Obci Temeš nebola doručená ţiadna pripomienka od občanov 

obce k návrhu tohto VZN. VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady na rok 2017 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. VZN o miestnom 



poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2017 tvorí prílohu zápisnice 

č. 4 

6. Stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce 

Temeš na rok 2017 predkladal Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce. Odporučil obecnému 

zastupiteľstvu obce Temeš schváliť rozpočet na rok 2017 podľa predloţeného návrhu. 

Rozpočty na roky 2018,2019 odporučil vziať na vedomie. Stanovisko hlavného kontrolóra 

k návrhu viacročného rozpočtu a návrhu rozpočtu na rok 2017 obce Temeš tvorí prílohu 

zápisnice č. 5  

7. Návrh rozpočtu na rok 2017 predkladala účtovníčka obce p. Jana Javorčeková. Návrh 

rozpočtu bol zverejnený v úradnej tabuli obce od 21.11.2016 do 08.12.2016. Návrh rozpočtu 

občania obce nepripomienkovali. Poslanci obecného zastupiteľstva rozpočet na rok 2017 

prerokovali v ţivej diskusii a následne jednomyseľne schválili. Návrh rozpočtu na rok 2017 

a 2018,2019 tvorí prílohu zápisnice č. 6  

8. Návrh rozpočtu na roky 2018, 2019 predkladala účtovníčka obce p .Jana Javorčeková. 

Návrh rozpočtu bol zverejnený v úradnej tabuli obce od 21.11.2016 do 08.12.2016. Poslanci 

OcZ vzali rozpočet na roky 2018,2019 na vedomie.  

9. Úpravu rozpočtu obce Temeš na rok 2016 navrhla starostka obce -  presun medzi 

poloţkami v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Úprava rozpočtu je 

v kompetencii starostky obce. Rozpočet na rok 2016 bol upravený rozpočtovým opatrením č. 

1/2016, ktoré poslanci OcZ jednomyseľne schválili.  

10. Inventarizačná komisia v zloţení Jana Javorčeková, Milan Bagin, Miroslav Čičmanec 

bola poslancami OcZ jednomyseľne schválená. 

11. Starostka obce informovala poslancov obecného zastupiteľstva o problematike 

komunikácií na hornej Nitre (rýchlostná cesta R2), o dostavbe operačných sál a lôţkových 

oddeleniach v nemocnici Bojnice, o programovom vyhlásení vlády k situácii v školstve 

a o novej situácii ohľadom „bielych miest“ v SR (optické siete), kde aj obec Temeš mala byť 

realizovaná. Všetky informácie boli starostom a primátorom obcí a mies poskytnuté na         

II. sneme  ZMO – hornej Nitry 16.11.2016 v Čerňanoch. 

11.1 Nákup kompostérov do domácností, ktoré budú mať o tieto záujem, bude obec Temeš 

realizovať v mesiaci január.  

11.2 Ohlásenie drobnej stavby na osadenie ţumpy do zeme podal dňa 21.11.2016 pán Ján 

Matieska č. d. 96. Obec Temeš nemá námietky voči drobnej stavbe v rozsahu uvedenom 

v ohlásení. Ohlásenie drobnej stavby a všetky potrebné doklady sú uloţené v zloţke „Drobné 

stavby“ v kancelárii starostky obce.  

11.3 Starostka obce podala návrh na vstup obce do okresnej organizácie cestovného ruchu 

hornej Nitry v Bojniciach. Poslanci OcZ návrh jednomyseľne odsúhlasili. 

11.4 Poslanec OcZ p. Peter Výškrabka navrhol členom OcZ odpredaj zváračky a stavebného 

výťahu. Svoj návrh zdôvodnil tým, ţe pre obec je tento majetok uţ momentálne nepotrebný. 

V mesiaci január bude po prieskume trhu navrhnutá cena na odpredaj nepouţívaného majetku.  

11.5 Účtovníčka obce predkladala poslancom OcZ zoznam neplatičov. Menný zoznam 

občanov – neplatičov, ktorí dlhujú obci poplatky za nehnuteľnosti a komunálny odpad. Tvorí 

prílohu tejto zápisnice č. 7. Hlavný kontrolór obce navrhol nasledovný postup: poslať 

poslednú výzvu na úhradu nedoplatkov  písomne. Pokiaľ ani v tomto prípade nebudú 

uhradené nedoplatky, postúpiť tieto exekútorovi.  

11.6 Starostka obce navrhla privítať rok 2017 prípitkom o 00:30 pri budove obecného úradu. 

Poslanci a starostka obce pripravia pre svojich spoluobčanov vianočný punč. Poslanci OcZ 

návrh jednomyseľne schválili. 

11.7 Plán práce na I. polrok 2017 predkladal hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett. Poslanci 

obecného zastupiteľstva plán práce HK jednomyseľne schválili. Plán práce tvorí prílohu 

zápisnice č. 8 

11.8 Kultúrne aktivity na rok 2017 navrhla starostka obce. 

11.9 Investičné aktivity na rok 2017 pripomienkoval poslanec OcZ Tibor Šedík: v obci sa  

nerobí nič pre občanov.  Na otázku starostky obce, akú má predstavu, či návrh ţiadal natretie 

brány na poţiarnej zbrojnici. Ţiadnu inú aktivitu neuviedol. 

 



 

 

 

 

11.9 Investičné aktivity na rok 2017 pripomienkoval poslanec OcZ Miroslav Čičmanec. 

Ţiadal poslancov OZ o nákup rúr v časti „Pasienky“. Kameninové rúry, ktorými sa odvádza 

voda v tejto časti obce uţ doslúţili. Prepadá sa aj miestna komunikácia a preto je potrebné 

tieto vymeniť. Nákup rúr bude zabezpečovať obec a práce budú zabezpečené brigádnicky. 

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

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní počas celého roka, vyslovila 

presvedčenie, ţe aj v nastávajúcom roku budú všetky aktivity, smerované k všeobecnému 

prospechu obce. Ukončila posledné rokovanie obecného zastupiteľstva v roku 2016 o 20:30 

hod. 

 

 

 

Zapísal: Milan Bagin 

 

 

 

 

Overovatelia: Ladislav Katana                                 ................................................... 

 

 

                         Tibor Šedík                                       .....................................................   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o  o b c e   T e m e š 

  

 
 

U Z N E S E N I A  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 08.12.2016 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 56/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

 

bod č. 3: VZN č.3/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 

Uznesenie č. 57/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č.3/2016 o dani z nehnuteľnosti na rok 2017 

Hlasovanie poslancov: Za                          5 

                                       Proti                      0                             

                                       Zdržal sa               0 

                   

 

bod č. 4: VZN č.4/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

Uznesenie č. 58/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č.4/2016 o miestnych daniach na rok 2017 

Hlasovanie poslancov: Za                          5 

                                       Proti                      0                             

                                       Zdržal sa               0 

 

 

bod č. 5: VZN č.5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady 

Uznesenie č. 59/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č.5/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Hlasovanie poslancov: Za                          5 

                                       Proti                      0                             

                                       Zdržal sa               0 

 

 

bod č. 6: Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu na roky 

2017-2019 a k návrhu rozpočtu obce Temeš na rok 2017 



Uznesenie č. 60/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra obce  k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2017-2019 

a k návrhu rozpočtu obce Temeš na rok 2017 

 

 

bod č. 7: Rozpočet na rok 2017 

Uznesenie č. 61/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

rozpočet na rok 2017 

Hlasovanie poslancov: Za                          5 

                                       Proti                      0                             

                                       Zdržal sa               0 

 

 

bod č. 8: Rozpočty na roky 2018, 2019 

                  Uznesenie č. 62/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

rozpočty na roky 2018, 2019 

 

 

bod č. 9: Úprava rozpočtu obce Temeš na rok 2016 

                    Uznesenie č. 63/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu na rok 2016 rozpočtovým opatrením č.1/2016 

Hlasovanie poslancov: Za                          5 

                                       Proti                      0                             

                                       Zdržal sa               0 

 

 

bod č. 10: Inventarizačná komisia 

                   Uznesenie č. 64/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

inventarizačnú komisiu v zloţení Jana Javorčeková, Milan Bagin, Miroslav Čičmanec 

Hlasovanie poslancov: Za                          5 

                                       Proti                      0                             

                                       Zdržal sa               0 

 

 

bod č. 11: Informácie starostky obce 

                 Uznesenie č. 65/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie starostky obce 

 

 

 

bod č. 11.1: Nákup kompostérov 

                   Uznesenie č. 66/2016 



                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

nákup kompostérov 

 

 

bod č. 11.2: Ohlásenie drobnej stavby 

             Uznesenie č. 67/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ohlásenie drobnej stavby 

 

 

bod č. 11.3: vstup obce do okresnej organizácie cestovného ruchu hornej Nitry 

v Bojniciach 

                 Uznesenie č. 68/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

schvaľuje 

vstup obce do okresnej organizácie cestovného ruchu hornej Nitry v Bojniciach 

Hlasovanie poslancov: Za                          5 

                                       Proti                      0                             

                                       Zdržal sa               0 

 

 

bod č. 11.4: Návrh na odpredaj zváračky a stavebného výťahu 

                 Uznesenie č. 69/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh na odpredaj zváračky a stavebného výťahu 

 

 

bod č. 11.5: Menný zoznam občanov – neplatičov 

                 Uznesenie č. 70/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

menný zoznam občanov – neplatičov 

 

 

bod č. 11.6: Silvestrovský prípitok pre občanov  

                 Uznesenie č. 71/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

silvestrovský prípitok pre občanov 

Hlasovanie poslancov: Za                          5 

                                       Proti                      0                             

                                      Zdržal sa               0 
 

 

bod č. 11.7: Plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 

        Uznesenie č. 72/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

plán práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2017 

 

 



bod č. 11.8: Kultúrne aktivity na rok 2017 

Uznesenie č. 73/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

kultúrne aktivity na rok 2017 

 

 

bod č. 11.9: Investičné aktivity na rok 2017 

                      Uznesenie č. 74/2016 

                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

investičné aktivity na rok 2017 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Bagin 

 

 

 

Overovatelia: Ladislav Katana                             Tibor Šedík                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


