
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 07.12.2017  

 

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 

obce 

 

Program: 1.Otvorenie 

                 2. Kontrola uznesení 

                 3. VZN č.1/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na r. 2018 

                 4. VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na rok 2018 

                 5. VZN č.3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 

                 6. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2018,2019, 2020 

                 7. Rozpočet na rok 2018, 2019, 2020 

                 8. Dodatok správy nezávislého audítora 

                 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018 

               10. 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. Petra Výškrabku za overovateľov  p. p. Tibora Šedíka,  Miroslava 

Čičmanca. 

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Návrh VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2018 bol zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš na 

pripomienkovanie občanom od 9.novembra 2017 do 7.decembra 2017. Obci Temeš nebola 

doručená žiadna pripomienka od občanov obce k návrhu tohto VZN. Poslanci obecného 

zastupiteľstva VZN č. 1/ 2017 jednomyseľne schválili. Všeobecne záväzné nariadenie o KO 

a DSO na rok 2018 tvorí prílohu zápisnice č. 2.  

4. Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018 bol zverejnený 

v úradnej tabuli obce Temeš na pripomienkovanie občanom od 9.novembra 2017 do 

7.decembra 2017. Obci Temeš nebola doručená žiadna pripomienka od občanov obce 

k návrhu tohto VZN. Poslanci obecného zastupiteľstva VZN č. 2/ 2017 jednomyseľne 

schválili. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach na rok 2018 tvorí prílohu 

zápisnice č. 3. 

5. Návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 bol zverejnený 

v úradnej tabuli obce Temeš na pripomienkovanie občanom od 9.novembra 2017 do 

7.decembra 2017. Obci Temeš nebola doručená žiadna pripomienka od občanov obce 

k návrhu tohto VZN. Poslanci obecného zastupiteľstva VZN č. 3/ 2017 jednomyseľne 

schválili. Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 tvorí prílohu 

zápisnice č. 4. 

6. Stanovisko HK obce, Ing. Jozefa Kretta, k návrhu viacročného rozpočtu obce Temeš na 

roky 2018 – 2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018: Návrh viacročného rozpočtu obce Temeš 

na roky 2018 – 2020 a návrh rozpočtu obce Temeš na rok 2018 je spracovaný v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, a to zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

a o zmene a o plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe vyššie 



uvedeného odporúčam Obecnému zastupiteľstvu obce Temeš schváliť rozpočet obce na rok 

2018 podľa predloženého návrhu. Rozpočty na roky 2019, 2020 odporúčam zobrať v zmysle 

zákona len na vedomie. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Temeš,  Ing. Jozefa Kretta  tvorí 

prílohu zápisnice č. 5.   

7. Rozpočet na kalendárny rok 2018 poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne 

schválili. Rozpočet tvorí prílohu zápisnice č. 6. 

7.1 Rozpočty na roky 2019, 2020 poslanci OcZ vzali na vedomie.  

8. Dodatok správy nezávislého audítora pre OcZ k výročnej správe  poslanci obecného 

zastupiteľstva vzali na vedomie. Výročná správa tvorí prílohu zápisnice č. 7. 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018  predkladal hlavný kontrolór obce Ing. 

Jozef Krett. Návrh plánu kontrolnej činnosti poslanci OcZ jednomyseľne schválili. Návrh 

plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice č. 8 

10.  Zápis do kroniky obce predkladala kronikárka obce p. Mgr. Darina Blahová. Zápis z roku 

1996 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. Zápis tvorí prílohu zápisnice č. 9 

10.1 Úpravu rozpočtu obce navrhla starostka obce, presun medzi položkami v súlade so 

zákonom o rozpočtových pravidlách. Rozpočet na rok 2017 bol upravený rozpočtovým 

opatrením č. 3/2017. 

10.2 Projekt na rekonštrukciu kultúrneho domu bol odoslaný projektovou agentúrou 

Prounion. Projektová dokumentácia je uložená v kancelárii starostky obce v samostatnej 

zložke. Prístupná je kedykoľvek k nahliadnutiu. 

10.3 Ohlásenie drobnej stavby podal obci Temeš p. Jozef Šebo, bytom Na Karasiny, 

Prievidza. Hlavný kontrolór obce a poslanci OcZ odporučili konzultovať ohlásenie s Ing. 

Evou Mokrišovou na SOÚ v Novákoch. 

10.4 Inventarizačnú komisiu navrhla starostka obce v zložení Jana Javorčeková, Milan Bagin, 

Miroslav Čičmanec. Inventarizačnú komisiu poslanci OcZ jednomyseľne schválili. 

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

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaniach počas celého roka. Vyslovila 

presvedčenie, že aj v nastávajúcom roku budú všetky kroky smerované k všeobecnému 

prospechu obce Temeš a jej občanov. Posledné rokovanie obecného zastupiteľstva v roku 

2017 ukončila o 20:00 hod., popriala členom OcZ pokojné vianočné sviatky v kruhu svojich 

najbližších.  

 

 

Zapísal: Peter Výškrabka                                      

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b e c n é  z a s t u pi 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 07.12.2017  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 90/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: VZN č.1/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na kalendárny r. 2018 

Uznesenie č. 91/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č.1/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na kalendárny r. 2018 

 

bod č. 4: VZN č.2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018 

Uznesenie č. 92/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č.2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018 

 

bod č. 5: VZN č.3/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 

Uznesenie č. 93/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č.3/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 

 

bod č. 6: Stanovisko HK obce k  návrhu viacročného rozpočtu obce Temeš na roky   

2018 –  2020 a k návrhu rozpočtu na rok 2018Dodatok správy nezávislého audítora 

Uznesenie č. 94/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

stanovisko HK obce k  návrhu viacročného rozpočtu obce Temeš na roky   2018 –  2020 

a k návrhu rozpočtu na rok 2018 

 

 

bod č. 7: Rozpočet na kalendárny rok 2018 

Uznesenie č. 95/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

rozpočet na kalendárny rok 2018 

 

bod č. 7.1: Rozpočty na roky 2019, 2020 

Uznesenie č. 96/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

rozpočty na roky 2019, 2020 



 

bod č. 8: Dodatok správy nezávislého audítora 

Uznesenie č. 97/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

dodatok správy nezávislého audítora 

 

 

bod č. 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018   

Uznesenie č. 98/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  
návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2018   

 

bod č. 10: Zápis do kroniky obce rok 1996 

Uznesenie č. 99/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  
zápis do kroniky obce rok 1996 

 

bod č. 10.1: Úpravu rozpočtu RO 3/2017 

Uznesenie č. 100/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  
úpravu rozpočtu RO 3/2017 

 

bod č. 10.2: Projekt na rekonštrukciu KD - odovzdaný 

Uznesenie č. 101/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

projekt na rekonštrukciu KD - odovzdaný 

 

bod č. 10.3: Ohlásenie drobnej stavby p. Jozef Šebo 

Uznesenie č. 102/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

zamieta  
ohlásenie drobnej stavby p. Jozef Šebo 

 

bod č. 10.4: Inventarizačná komisia 

Uznesenie č. 103/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  
inventarizačnú komisiu 

 

 

Zapísal: Peter Výškrabka 

 

Overovatelia:  Tibor Šedík                                                         Miroslav Čičmanec 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 


