
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 06.12.2018  

 

Počet prítomných poslancov OcZ: 4 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Kontrola uznesení 

                   3. Zrušenie uznesenia č. 98/2018 

                   4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019 

                   5. Stanovisko HK k rozpočtu obce Temeš na rok 2019,2020,2021 

                   6. Rozpočet na rok 2019 

                   7. Inventarizačná komisia 

 

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

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 
Za zapisovateľa určila p. Miroslava Čičmanca za overovateľov p. p. Ladislava Katanu, Petra 

Výškrabku .  

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett, navrhol zrušiť uznesenie č. 98/2018 z toho dôvodu, 

že o kontrolu zamestnancov na dohodu požiadal z poslancov OcZ len p. Tibor Šedík a nie celé 

obecné zastupiteľstvo. O tomto bode sa na zasadnutí OcZ dňa 8.11.2018 nehlasovalo. 

Poslanci OcZ jednomyseľne toto uznesenie zrušili. 

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 predkladal HK Ing. Jozef Krett.  

Poslanci OcZ návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 jednomyseľne schválili. 

5. Stanovisko k rozpočtu obce Temeš na rok 2019,2020,2021 predkladal HK Ing. Jozef Krett.   

Stanovisko HK poslanci OcZ vzali na vedomie. 

6. Rozpočet na rok 2019 vypracovala p. Jana Javorčeková, samostatný odborný referent obce 

Temeš. Predkladal hlavný kontrolór obce p. Ing. Jozef Krett. Poslanci OcZ rozpočet obce na 

rok 2019 jednomyseľne schválili. 

6.1 Rozpočty na roky 2020, 2021 poslanci OcZ vzali na vedomie. 

7. Inventarizačnú komisiu v zložení Ladislav Katana, Miroslav Čicmanec, Jana Javorčeková, 

navrhla starostka obce. Návrh jednomyseľne poslanci OcZ schválili. 

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

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na poslednom rokovaní obecného 

zastupiteľstva v tomto volebnom období. Odovzdala ďakovný list poslancovi OcZ p. Tiborovi 

Šedíkovi, poďakovala mu za spoluprácu vo volebnom období 2014 – 2018.  

 

Zapísal:  Miroslav Čičmanec                                                                       

 

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

 

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

  

 

 

 

 

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 06.12.2018  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 100/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: Zrušenie uznesenia č. 98/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ruší 

uznesenie č. 98/2018 

 

bod č. 4: Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 
 

Uznesenie č. 101/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2019 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdržal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 5: Stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2019 

Uznesenie č. 102/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

stanovisko HK k rozpočtu obce na rok 2019 

 

 

bod č. 6: Rozpočet na rok 2019  

Uznesenie č. 103/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

schvaľuje  

rozpočet na rok 2019 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdržal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 6.1: Rozpočty na roky 2020, 2021 

Uznesenie č. 104/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

rozpočty na roky 2020, 2021 



 

 

bod č. 7: Inventarizačná komisia 

Uznesenie č. 105/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

inventarizačnú komisiu 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdržal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

 

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec                                          

 

Overovatelia: Ladislav Katana                                        Peter Výškrabka 
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starostka obce 

 

 


