
 

 

 

 
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 01.03.2018  

 

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

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

- Jana Javorčeková, samostatný odborný referent 

obce 

 

 
Program: 1.Otvorenie 
                   2. Kontrola uznesení 
                   3. Zápis do kroniky r. 1997, 1998 
                   4. Správy hlavného kontrolóra obce 
                   5. Rôzne  
                   a.) Informácie starostky   
                   b.) Vývoz KO r. 2018, list občanom 
                   c.) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK  
                   d.) Žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády 
                   e.) Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR – miestne komunikácie 
                   f.) Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR – autobusová zastávka 
                   g.) Žiadosť o poskytnutie dotácie z ÚV SR – detské ihrisko  
                   h.) Žiadosť o úpravu cesty k pomníku rod. Katanová 
  
 

1. Zasadnutie otvoril a viedol zástupca starostky obce Peter Výškrabka o 18: 10 hod.. Privítal   

prítomných, oboznámil s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 

Za zapisovateľa určil p.Tibora Šedíka, za overovateľov  p. p. Milana Bagina, Ladislava 

Katanu.  

2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predloţil zástupca starostky obce. 

Uznesenia boli splnené.  

3. Zápisy do kroniky obce za rok 1997 a 1998 predkladala p. Mgr. Darina Blahová.  Poslanci  

obecného zastupiteľstva zápisy do kroniky jednomyseľne schválili . Zápisy tvoria prílohu 

zápisnice č. 2  

4. Návrh správy z kontroly zameranej na dodrţiavanie a uplatňovanie zákona NR SR č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v súvislosti 

s povinným zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr v obci predkladal Ing. Jozef Krett, 

hlavný kontrolór obce. Návrh správy z kontroly vzali poslanci obecného zastupiteľstva na 

vedomie. Návrh správy tvorí prílohu zápisnice č. 3 

 

 



 

 

4.1 Správu z kontroly zameranú na dodrţiavanie a uplatňovanie zákona NR SR č. 211/2000 Z. 

z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v súvislosti s povinným 

zverejňovaním zmlúv, objednávok a faktúr v obci predkladal Ing. Jozef Krett, hlavný 

kontrolór obce. Správu z kontroly vzali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. Správa  

tvorí prílohu zápisnice č. 4 

4.2 Správu z kontroly zameranú na kontrolu plnenia rozpočtu a kontrolu príjmov, výdavkov 

a finančných operácií obce predkladal Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce. Správu 

z kontroly vzali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. Správa  tvorí prílohu zápisnice 

č. 5 

4.3 Správu pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš za rok 2017 

predkladal Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce. Správu o kontrolnej činnosti obce Temeš 

v roku 2017 vzali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. Správa  tvorí prílohu 

zápisnice č. 6 

4.4 Správu pre OcZ z ukončených kontrol predkladal Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce. 

Správu z ukončených kontrol vzali poslanci obecného zastupiteľstva na vedomie. Správa  

tvorí prílohu zápisnice č. 7 

5. a.) Zástupca starostky obce podal informáciu o prieskume trhu na termostatické hlavice na 

radiátory, ktorú poţadoval poslanec OcZ p. Tibor Šedík. Ceny na tieto produkty sa 

v predajniach Nitrianske Rudno a Nováky pohybujú v cenách od 8,20 do 9,40 eur. Poslanci 

obecného zastupiteľstva sa nakoniec v rozprave zhodli v tom, ţe montáţ hlavíc by nebola 

relevantná, nakoľko sú radiátory v budove Obecného úradu  po svojej ţivotnosti. Radiátory 

by mohli po montáţi termostatických hlavíc začať tiecť a bolo by treba vymeniť aj tieto. 

Pokiaľ nenastane veľký problém nebudú zatiaľ radiátory vymenené.    

5. b.) Zástupca starostky informoval o liste odoslanom spoluobčanom obce v mesiaci január. 

V tomto liste zhrnula prácu obecného úradu a obecného zastupiteľstva za rok 2017. Zároveň  

bol k tomuto listu zaslaný aj vývoz komunálneho odpadu, skla a plastov na rok 2018 v obci 

Temeš.  

5. c.) Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladal zástupca starostky obce. 

Ţiadosť o dotáciu na „Deň ľudových tradícií“ vypracovala a odoslala starostka obce dňa 

11.01.2018. Kópia ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK tvorí prílohu zápisnice č. 8 

5. d.) Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády predkladal zástupca starostky 

obce. Ţiadosť o dotáciu na „Opravu havarijného stavu sociálnych zariadení“ v budove 

kultúrneho domu vypracovala a odoslala starostka obce dňa 11.01.2018. Kópia ţiadosti 

o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády tvorí prílohu zápisnice č. 9 

5. e.) Ţiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na miestne komunikácie predkladal zástupca 

starostky obce. Ţiadosť o dotáciu na miestne komunikácie vypracovala a odoslala starostka 

obce dňa 18.01.2018. Kópia ţiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR na miestne komunikácie 

tvorí prílohu zápisnice č. 10  

5. f.) Ţiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na opravu autobusových zastávok predkladal 

zástupca starostky obce. Ţiadosť o dotáciu na opravu autobusových zastávok vypracovala 

a odoslala starostka obce dňa 19.01.2018. Kópia ţiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR na 

miestne komunikácie tvorí prílohu zápisnice č. 11 

5. g.) Ţiadosť o poskytnutie dotácie z ÚV SR na detské ihrisko predkladal zástupca starostky 

obce. Ţiadosť o dotáciu na detské ihrisko odoslala starostka obce dňa 01.03.2018. Kópia 

ţiadosti o poskytnutie dotácie z ÚV SR na miestne komunikácie tvorí prílohu zápisnice č. 12 

 

 

 



 

 

 

5. h.) Ţiadosť o úpravu cesty k pomníku doručila obci Temeš rodina Katanová, v ktorej ţiada 

upraviť cestu z dôvodu lepšieho prístupu k ich rodinnému domu č. 109. Poslanci obecného 

zastupiteľstva sa dohodli na riešení situácie v jarných mesiacoch a odporučili starostke obce 

zistenie nákladov na poţadovanú úpravu terénu. Termín do 31.05.2018. Ţiadosť rodiny 

Katanovej tvorí prílohu zápisnice č. 13 

5. i.) Zástupca starostky obce informoval o programe na DĽT a o zmene termínu Bojov 

o Temeš, ktoré sa budú konať dňa 06.10.2018 na temešskej doline.  

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

Zástupca starostky obce poďakoval prítomným za účasť na rokovaní a oznámil termín 

nasledujúceho zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončil o 20:00 hod. 

 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

 

Overovatelia: Milan Bagin                                                         ............................................... 

                         

 

                        Ladislav Katana                                                   ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Výškrabka 

zástupca starostky 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 01.03.2018  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 1/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

 

bod č. 3: Zápis do kroniky r. 1997, 1998 

Uznesenie č. 2/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zápis do kroniky r. 1997, 1998 

 

bod č. 4: Návrh správy z kontroly zameranej na dodržiavanie a uplatňovanie zákona    

               NR  SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Uznesenie č. 3/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

návrh správy z kontroly zameranej na dodrţiavanie a uplatňovanie zákona    

NR  SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

 

bod č. 4.1: Správa z kontroly zameraná na dodržiavanie a uplatňovanie zákona NR SR     

                   č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Uznesenie č. 4/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

správu z kontroly zameranú na dodrţiavanie a uplatňovanie zákona NR SR     

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

 

bod č. 4.2: Správa z kontroly zameraná na kontrolu plnenia rozpočtu a kontrolu  

                   príjmov, výdavkov a finančných operácií 

Uznesenie č. 5/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  



správu z kontroly zameranú na kontrolu plnenia rozpočtu a kontrolu  

príjmov, výdavkov a finančných operácií 

 

bod č. 4.3: Správa pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš           

                  za rok 2017 

Uznesenie č. 6/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

správu pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš za rok 2017 

 

bod č. 4.4: Správa pre OcZ z ukončených kontrol 

Uznesenie č. 7/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

správu pre OcZ z ukončených kontrol 

 

bod č. 5. a.): Prieskum trhu na termostatické hlavice 

Uznesenie č. 8/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

prieskum trhu na termostatické hlavice 

 

bod č. 5. b.): Vývoz KO a list spoluobčanom 

Uznesenie č. 9/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

vývoz KO a list spoluobčanom  

 

bod č. 5. c.): Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK  

Uznesenie č. 10/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK 

 

bod č. 5. d.): Žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády  

Uznesenie č. 11/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

ţiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády 

 

bod č. 5. e.): Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na miestne komunikácie  

Uznesenie č. 12/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

ţiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na miestne komunikácie  

 

bod č. 5. f.): Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na opravu autobusových zastávok  

Uznesenie č. 13/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  



ţiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na opravu autobusových zastávok  

 

 

bod č. 5. g.): Žiadosť o poskytnutie dotácie z ÚV SR na detské ihrisko 

Uznesenie č. 14/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

ţiadosť o poskytnutie dotácie z ÚV SR na detské ihrisko 

 

bod č. 5. h.): Žiadosť o úpravu cesty k pomníku – rod. Katanová  

Uznesenie č. 15/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

ţiadosť o úpravu cesty k pomníku – rod. Katanová 

 

 

bod č. 5. i.): Program na DĽT a zmena termínu Bojov o Temeš 

Uznesenie č. 16/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

program na DĽT a zmena termínu Bojov o Temeš  

 

 

Zapísal: Tibor Šedík  

 

 

 

Overovatelia: Milan Bagin                                    Ladislav Katana                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

  

Peter Výškrabka 

zástupca starostky obce 

 

 

 


