
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 11.04.2019  

 

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

Neprítomný poslanec OcZ: Ladislav Oršula, ospravedlnený z osobných dôvodov 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Správa HK o ukončených kontrolách 

                   5. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2018 

                   6. Správa nezávislého  audítora k auditu účtovnej závierky rok 2018 

                   7. Žiadosť na vybudovanie detského ihriska 

                   8. Žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR 

                   9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR 

                  10. Generálne určenie stavebného úradu 

                  11. Informácie starostky obce  

                  12. Termíny zasadnutí 

 

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

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 
2. Za zapisovateľa určila p. Radoslava Krpelana za overovateľov p. p. Ľubicu Fakanovú, 

Petra Výškrabku.  

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

Uznesenia boli splnené. 

4. Správu HK o ukončených kontrolách predkladal Ing. Jozef Krett. Kontrola bola zameraná 

na kontrolu dohôd o vykonaní práce uzavretej medzi obcou Temeš a fyzickými osobami za 

rok 2018, z dôvodu preverenia,  či pri ich uzatváraní nebol porušený § 11 ods. 2 zákona SNR 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení. Ku kontrole boli predložené 

požadované dohody, uzatvorené obcou Temeš v roku 2018 o prácach ,vykonávaných mimo 

pracovného pomeru, ktoré boli uzavreté medzi rôznymi obyvateľmi obce Temeš.  

S prihliadnutím na povinnosť vyplývajúcu z § 224, ods. 1, písm. b). Zákonníka práce -  na 

základe uzatvorených dohôd podľa § 223 sú zamestnanci povinní najmä vykonávať prácu 

osobne. Záver: môžem konštatovať, že ani jedna z vyššie uvedených osôb nebola súčasne aj 

poslancom Obecného zastupiteľstva obce Temeš. Správa pre OcZ o ukončených kontrolách 

tvorí prílohu zápisnice č. 2. 
 5. Správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2018, predkladal Ing. Jozef Krett. V zmysle § 18f, 

ods. 1, písmeno e) zákona SNR  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

zmien a doplnkov, má hlavný kontrolór obce povinnosť najmenej raz ročne, a to do 60 dní od 

skončenia kalendárneho roka, predložiť OcZ správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúci 

rok . V nadväznosti na schválené plány kontrolnej činnosti, bola činnosť HK za sledované 

obdobie zameraná hlavne na výkon plánovaných kontrolných akcií, ktoré boli uskutočnené 

v zmysle § 18d, ods. 2, zákona o obecnom zriadení v Obecnom úrade Temeš, a to v súlade so 

zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. z. d.. 



O splnení ostatných úloh  plánov práce HK boli poslanci OcZ priebežne informovaní na 

rokovaniach obecného zastupiteľstva. Správa pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra obce Temeš za rok 2018 tvorí prílohu zápisnice č. 3 

6. Správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a Obecné zastupiteľstvo Obce Temeš 

predkladala starostka obce. Dňa 19. marca 2019 uskutočnil audit účtovnej závierky Ing. Jozef 

Adamkovič, štatutárny audítor, Licencia č. 491., v ktorej konštatuje: Na základe overenia 

dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákon o rozpočtových pravidlách, platných v SR 

pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že Obec Temeš konala 

v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Správa nezávislého audítora tvorí 

prílohu zápisnice č. 4. 

7. Žiadosť o vybudovanie detského ihriska predkladala starostka obce. Obec Temeš žiadala 

dotáciu z ÚV SR z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019.  Žiadosť  bola vypracovaná 

a odoslaná 13.03.2019. Obec Temeš požaduje dotáciu vo výške 11 773,00 eur. Kópia žiadosti 

je založená v zložke „Vybudovanie detského ihriska 2019“ v kancelárii starostky obce. Kópia 

žiadosti tvorí prílohu zápisnice č. 5 

8. Žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR predkladala starostka obce. Starostka obce v mene 

žiadateľa Obec Temeš posielala dve žiadosti o dotáciu už začiatkom roka. Jedna žiadosť bola 

na nákup komunálneho malotraktora vo výške 15 000,00 eur. Druhú žiadosť obce smerovala 

na opravu a rekonštrukciu miestneho rozhlasu taktiež vo výške 15 000,00 eur. K obidvom 

žiadostiam obec musela prehlásiť, že má vlastné finančné zdroje vo výške 10% z celkovej 

žiadanej sumy. Dňa 30. januára 2019 bolo obci Temeš doručené zaevidovanie obidvoch 

žiadostí na MF SR.  Spomínané žiadosti tvoria prílohu zápisnice č. 6 a č.7  

9. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR predkladala starostka obce. 

Túto žiadosť starostka obce odoslala v mesiaci január 2019 za účelom opravy havarijného 

stavu sociálnych zariadení a zateplenia stropu v kultúrnom dome s jednoduchým popisom 

projektu. Výška požadovanej dotácie bola 10 000,00 eur. K dnešnému dňu nemáme            

akékoľvek  informácie. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 8 

10.  Generálne určenie stavebného úradu pre konania v ktorých je Obec Temeš 

navrhovateľom, stavebníkom alebo vlastníkom stavby, alebo žiadateľom o povolenie 

terénnych úprav, prác a zariadení Okresný úrad  Trenčín určil Obec Nevidzany. Generálne 

určenie stavebného úradu je prílohou zápisnice č. 9 

11. Informácie starostky obce. Starostka obce sa  zúčastnila 15-tich pracovných porád 

a školení v rámci samosprávy.  Na 1 sneme ZMO – HN bola zvolená do rady ako predseda 

kontrolnej komisie, zároveň ju rada ZMO-HN navrhla, ako jedného z členov do kontrolnej 

komisie ZMOS, toto členstvo však musí schváliť väčšina členov na celoslovenskom sneme 

ZMOS 22.- 23.5.2019 v Bratislave. Na pracovnom stretnutí ohľadom odpadového 

hospodárstva sa podarilo starostom obcí, ktoré združuje OZV ENVI-PAK Bratislava, 

zabezpečiť do svojich obcí veľko-obsahové nádoby na tetrapaky. Tieto budú v mesiaci máj 

dodané do obcí v ich pôsobnosti t.j. aj do našej obce Temeš. Po trojročnom čakaní, kedy sme 

v rámci mikroregiónu Magura – Strážov žiadali kompostéry bola naša žiadosť podporená. 

V mesiaci apríl nám boli tieto dodané, po fyzickej kontrole z PPA budú kompostéry 

distribuované do obcí. Predpokladaný termín dodania do obce Temeš bude v máji. Starostka 

ďalej informovala o akčnom pláne hornej Nitry, ktorý  bol už vypracovaný a teraz bude 

prezentovaný aj verejnosti. Prvá prezentácia bude 26.4.2019 o 16:00 v Handlovej  nasledujú 

3.5.2019 o 16:00 Nováky a nakoniec 7.5.2019 Prievidza. Našej obce sa transformácia HN 

dotýka len v prípadoch zdravotníctva, dopravy a turizmu. Starostka informovala o ponuke 

z rádia BETA s r.o., Bojnice ponuka na propagáciu aktivít v obci je spoplatnená v špeciálnom 

balíčku reklamných oznamov v počte 20 spotov za 99 € . Ponuka prišla  aj z mesta Prievidza, 

kde sa môžu naši občania, ktorí podnikajú v oblasti gastronómie, remesiel a kultúry 

prezentovať svojimi výrobkami na Prievidzskom rínku. Bližšie informácie poskytne  PhDr. 

Ivona Vojtášová na kontakte: ivona.vojtasova@prievidza.sk. Starostovia obcí rudnianskej 

doliny dňa 17.decembra 2018 zaslali list na TSK ohľadom zabezpečenia stálej ambulantnej 

starostlivosti všeobecným lekárom v druhom obvode Nitrianske Rudno. TSK odbor 
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zdravotníctva a sociálnej pomoci zaslal odpoveď, že vyvíja maximálne úsilie na prevádzke 

tejto ambulancie, žiaľ je nedostatok všeobecných lekárov pre dospelých. Prosí preto starostov 

obcí a občanov o trpezlivosť. Predpokladaný návrat MUDr. Ivany Blaho po materskej 

dovolenke je v septembri 2019, odkedy by spomínaná ambulancia mala  pravidelne 

zabezpečovať lekársku starostlivosť pre dospelých. List z TSK odboru zdravotníctva 

a sociálnej pomoci tvorí prílohu zápisnice č. 10 a je kedykoľvek k nahliadnutiu obyvateľom 

obce Temeš. Starostka obce informovala o výzve na kamerový systém, v ktorom je 

podmienkou vysoká kriminalita v obci. Túto podmienku naša obec nespĺňa a preto nedostane 

pridelené body od Okresného úradu  v sídle kraja Trenčín. Obec Temeš dostala ponuku na  

zdigitalizovanie kroniky. FS Košarinka 18.mája 2019 oslávi 20. výročie svojho vzniku. Pri  

tejto príležitosti bude  prezentovaný  koncipovaný program v amfiteátri pri OcÚ. Členovia FS 

Košarinka, pozývajú poslancov OcZ a taktiež občanov obce na oslavu svojho výročia. 

11.1 Zástupca starostky obce p. Peter Výškrabka navrhol odstrániť brány okolo budovy OcÚ 

z toho dôvodu, že sú stále otvorené. Starostka obce, ale poprosila  v tom prípade zaistiť 

poklopy na žumpe pod budovou OcÚ. Poslanec Radoslav Krpelan prisľúbil tieto odmerať 

a zhotoviť nové, ktoré budú zaistené zámkou.   

11.2 MDD bude v našej obci  dňa 9.6.2019 so začiatkom o 14:00 hod. na miestnom 

futbalovom ihrisku. Starostka obce zabezpečila skákací hrad a lukostreľbu. Poplatok za tieto 

atrakcie sú vo výške 290,00 eur. Poslanci OcZ jednomyseľne schválili finančné prostriedky 

na podujatie MDD.  

12. Termíny zasadnutí odsúhlasené s hlavným kontrolórom obce Ing. Jozefom Krettom na rok 

2019 odovzdala starostka obce všetkým prítomným. Termíny zasadnutí tvoria prílohu 

zápisnice č. 11 

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

Starostka  obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín 

nasledujúceho zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončila o 21:00 hod. 

 

 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan 

 

 

Overovatelia:  Ľubica Fakanová                                          ........................................ 

 

                         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 11.04.2019  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 9/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

 

bod č. 4: Správu HK o ukončených kontrolách 

Uznesenie č. 10/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu HK o ukončených kontrolách 

 

bod č. 5: Správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2018 

Uznesenie č. 11/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2018 

 

bod č. 6: Správu nezávislého audítora 

Uznesenie č. 12/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora 

 

bod č. 7: Žiadosť o vybudovanie detského ihriska 

Uznesenie č. 13/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

žiadosť o vybudovanie detského ihriska 

 

bod č.8: Žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR 

Uznesenie č. 14/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR 

 

 



 

 

 

bod č.9: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR 

Uznesenie č. 15/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR 

 

 

bod č.10: Generálne určenie stavebného úradu pre obec Temeš  

Uznesenie č. 16/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

generálne určenie stavebného úradu pre obec Temeš 

 

bod č.11: Informácie starostky obce 

Uznesenie č. 17/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie starostky obce 

 

bod č.11.1: Odstránenie vstupných brán pri budove OcÚ 

Uznesenie č. 18/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

odstránenie vstupných brán pri budove OcÚ 

 

 

bod č.11.2: Podujatie MDD 

Uznesenie č. 19/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

finančné prostriedky na podujatie MDD vo výške 290,00 eur 

 

bod č. 12: Termíny zasadnutí OcZ v Temeši  

Uznesenie č. 20/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

termíny zasadnutí OcZ v Temeši 

 

 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan 

 

Overovatelia: Ľubica Fakanová                                         Peter Výškrabka 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


