
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 29.06.2017  

Počet prítomných poslancov OcZ: 3 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

- Jana Javorčeková, samostatný odborný referent 

Počet neprítomných poslancov OcZ: 2 – ospravedlnení z pracovných dôvodov 
 

Program: 1.Otvorenie 

                2. Kontrola uznesení 

                3. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu 

                4. Záverečný účet za rok 2016 

                5. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na druhý polrok 2017 

                 6. Zabezpečenie záhradných kompostérov na zhodnocovanie BRKO 

                     pre domácnosti obce Temeš cez RZ MS 

                 7. Informácie starostky 

                     a.) zámer obce odpredať majetok s osobitným zreteľom 

                     b.) nákup rúr na kanalizáciu „Pasienky“                                

                     c.) letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny  

                     d.) rekonštrukcia kuchynky KD 

                     e.) výkup a zber papiera na území obce Temeš                                  

                     f.) deň ľudových tradícií 5.august 2017 

                 8. Rôzne 

                     a.) ţiadosť o odkúpenie maringotky 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18: 00 hod.. Starostka 

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

Za zapisovateľa určila p. Tibora Šedíka a za overovateľov  p. p. Miroslava  Čičmanca, Petra 

Výškrabku. 

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

Uznesenia boli splnené. 

3. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2016 predkladal hlavný 

kontrolór obce Ing. Jozef Krett, v ktorom konštatuje: odporúčam celoročné hospodárenie obce 

Temeš za rok 2016 schváliť bez výhrad, prebytok hospodárenia 1 219,34 eur navrhujem 

presunúť do rezervného fondu. Obecné zastupiteľstvo vzalo na vedomie odborné stanovisko 

HK obce  Ing. Jozefa Kretta,  k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2016. 

4. Záverečný účet obce Temeš za rok 2016 predkladala Jana Javorčeková, samostatný 

odborný referent obce Temeš. Poslanci obecného zastupiteľstva celoročné hospodárenie obce 

Temeš za rok 2016 schválili bez výhrad. Finančné prostriedky vo výške 1 219,34 € budú 

presunuté do rezervného fondu.Hlasovanie poslancov OcZ: Za – 3, Proti – 0, Zdrţal sa – 0. 

5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 predkladal HK obce Ing. Jozef  Krett. 

Poslanci OcZ návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 schválili. Hlasovanie 

poslancov OcZ: Za – 3, Proti – 0, Zdrţal sa – 0. 

6. Zabezpečenie kompostérov pre domácnosti obce Temeš, navrhla starostka obce nakúpiť 

prostredníctvom európskych fondov. Navrhla vyuţiť výzvu z Operačného programu – Kvalita 

ţivotného prostredia č. 23, zameranú na Podporu predchádzania vzniku biologicky 

rozloţiteľných komunálnych odpadov. Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-23. Z tejto 

výzvy môţu čerpať regionálne zdruţenia. Na základe dohody so štatutármi obcí MR- MS sa 

obec spojí s ostatnými členskými obcami MR- Magura – Stráţov a obstará záhradné 



kompostéry pre obyvateľov obce Temeš. Alikvotné spolufinancovanie výdavkov 

Regionálneho zdruţenia obcí Magura – Stráţov za obec Temeš bude vo výške 1 000,00 eur  

prepočítaných nákladov z celkových oprávnených výdavkov projektu. Kompostéry budú 900 

litrové a vo vyššej kvalite. Poslanci OcZ s návrhom starostky súhlasili. Hlasovanie poslancov 

OcZ: Za – 3, Proti – 0, Zdrţal sa – 0. 
6.1 Poslanci OcZ schválili zabezpečenie záhradných kompostérov na zhodnocovanie BRKO 

prostredníctvom Regionálneho zdruţenia Magura – Stráţov a výdavky s tým spojené vo 

výške 1 000,00 eur. Hlasovanie poslancov OcZ: Za – 3, Proti – 0, Zdrţal sa – 0. 

7. Starostka obce informovala členov OZ o poskytnutej dotácii z MF SR na výmenu okien 

a dverí na dome smútku vo výške 6 000,00 eur. Podmienkou dotácie je spoluúčasť obce vo 

výške minimálne 10% z nákladov.  

7.1 Na základe spoluúčasti obce na projekte kompostérov a dotácie na dom smútku 

a rekonštrukcie miestnych komunikácií navrhla starostka obce zapojenie finančných 

prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce vo výške 2 000,00 eur. Obecné 

zastupiteľstvo schválilo zapojenie financií z rezervného fondu na kapitálové výdavky 

v navrhovanej výške. Hlasovanie poslancov OcZ: Za – 3, Proti – 0, Zdrţal sa – 0. 

7.1.1 Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočtové opatrenie č. 2/2017 vo výške 2 000,00 eur 

na projekty obce.  

7.2 Odpredaj pozemku v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov pre p. Jozef Šebo, vo výške 4,00eur za m2, poslanci OZ 

schválili. Hlasovanie poslancov OcZ: Za – 3, Proti – 0, Zdrţal sa – 0. 

7.3 Rúry určené na kanalizáciu v miestnej časti „Pasienky“ sú uloţené v budove OcÚ. 

7.4 Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny sa budú konať 08.07.2017 v obci Valaská 

Belá. Na podujatí sa zúčastní aj FSk Košarinka z Temeša. 

7.5 Starostka obce informovala o opravných prácach v kuchynke KD. 

7.6 V Temeši sa bude od júla organizovať zber starého papiera, ktorý si občania môţu 

vymeniť za papierové vreckovky, kuchynské utierky atď. 

7.7 Obec Temeš pripravuje uţ IX. ročník dňa ľudových tradícií pod temešskou skalou. 

Podujatie sa bude konať 5.augusta 2017 v priestore pod budovou OcÚ. 

8. Ţiadosť o odkúpenie maringotky, ktorá slúţila, ako úschovňa pri lyţiarskom vleku doručila 

obci Temeš p. Emília Oršulová. Poslanci OcZ odpredaj schválili za sumu 50,00 eur.  

Hlasovanie poslancov OcZ: Za – 3, Proti – 0, Zdrţal sa – 0. 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

Overovatelia:  
 

Miroslav Čičmanec                                               ........................................... 

 

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

 

 

 

 

 

 

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 29.06.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 46/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2016 

Uznesenie č. 47/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2016 

 

bod č. 4: Záverečný účet obce Temeš za rok 2016 

Uznesenie č. 48/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

záverečný účet obce Temeš za rok 2016 bez výhrad  

 

bod č. 5: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

Uznesenie č. 49/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 

 

bod č. 6: Zabezpečenie kompostérov z Operačného programu – Kvalita ţivotného 

prostredia č. 23, zameranú na podporu predchádzania vzniku BRKO 

Uznesenie č. 50/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

zabezpečenie kompostérov z Operačného programu – Kvalita ţivotného prostredia č. 23, 

zameranú na podporu predchádzania vzniku BRKO 

 

bod č. 6.1: Úhrada finančných prostriedkov spojených so zabezpečovaním kompostérov 

cez MR – MS                                    

Uznesenie č. 51/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

úhradu finančných prostriedkov spojených so zabezpečovaním kompostérov cez MR – MS 



bod č. 7: Dotácia z MF SR na výmenu okien a dverí na dome smútku 

Uznesenie č. 52/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

dotáciu z MF SR na výmenu okien a dverí na dome smútku 

 

bod č. 7.1: Zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce 

Uznesenie č. 53/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

zapojenie finančných prostriedkov z rezervného fondu do rozpočtu obce 

 

bod č. 7.1.1: Rozpočtové opatrenie č. 2/2017 

Uznesenie č. 54/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

rozpočtové opatrenie č. 2/2017 

 

bod č. 7.2: Odpredaj pozemku v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb.   

                    o majetku obcí v znení neskorších predpisov pre p. Jozef Šebo 

Uznesenie č. 55/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

odpredaj pozemku v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e.) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov pre p. Jozef Šebo 

 

bod č. 7.3: Rúry na kanalizáciu 

Uznesenie č. 56/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

rúry na kanalizáciu 

 

bod č. 7.4: Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny 

Uznesenie č. 57/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny 

 

bod č. 7.5: Práce v kuchynke KD 

Uznesenie č. 58/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

práce v kuchynke KD 

 

bod č. 7.6: Zber starého papiera 

Uznesenie č. 59/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zber starého papiera 

 

 



bod č. 7.7: IX. ročník dňa ľudových tradícií pod temešskou skalou 

 

Uznesenie č. 60/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

IX. ročník dňa ľudových tradícií pod temešskou skalou 

 

bod č. 8: Ţiadosť o odkúpenie maringotky p. Emília Oršulová 

Uznesenie č. 61/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

odkúpenie maringotky p. Emília Oršulová  

 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec                                               Peter Výškrabka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 

 

 


