
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 14.11.2019  

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

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

                                                              -     Oľga Fakanová, starostka obce 

 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Návrh VZN č.1/2019 o poplatku za KO a DSO na rok 2020 

                   5. Návrh VZN č.2/2019 o miestnych daniach na rok 2020 

                   6. Návrh VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 

                   7. Výročná správa obce Temeš za rok 2018  

                   8. Informácie starostky obce 

 

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. Pavla Bernáta,             

Ľubicu Fakanovú.  

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

Uznesenia boli splnené. 

 4. Návrh VZN č.1/2019 o poplatku za KO a DSO na rok 2020, predkladala starostka obce. 

Návrh na zvýšenie poplatku je 3 eurá na rok a obyvateľa. Zvýšenie poplatku je navrhnuté 

z toho dôvodu, že v roku 2020 bude musieť obec Temeš platiť podľa platných tabuliek za 

zmesový komunálny odpad sadzbu zvýšenú na 22 eur/tona. V roku 2019 sme platili 

10eur/tona odpadu. Ďalšie zvýšenie bude od zberovej spoločnosti Vepos Nováky, a bude sa 

týkať separovaného zberu. K zvyšovaniu pristúpila SR už v minulom roku, aby splnila 

recyklačné ciele EÚ. Poslanecké návrhy na vývoz KO v obci Temeš sú 2x mesačne resp. 2x 

mesačne v letných mesiacoch a 1x mesačne v zimných mesiacoch. A zvýšenie poplatku na 

5eur/obyvateľ. Poslanci OcZ odporučili starostke obce prerokovať všetky možné spôsoby so 

zberovou spoločnosťou Vepos Nováky. O tomto návrhu rozhodne OZ na svojom rokovaní 

dňa 5.12.2019. Návrh VZN č. 1/2019 tvorí prílohu č. 2 

 5. Návrh VZN č.2/2019 o miestnych daniach na rok 2020, predkladala starostka obce, tento 

navrhla nechať v tom istom režime, ako po minulé roky t.j. nezvyšovať poplatok. O tomto 

návrhu rozhodne OZ na svojom rokovaní dňa 5.12.2019.NávrhVZN č.2/2019 tvorí prílohu č.3 

6. Návrh VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020, predkladala starostka obce. 

V tomto návrhu odporučila nezvyšovať poplatok za daň z nehnuteľnosti. O tomto návrhu 

rozhodne OZ na svojom rokovaní dňa 5.12.2019. Návrh VZN č. 3/2019 tvorí prílohu č. 4 

7. Výročnú správu obce Temeš za rok 2018 vypracovala Jana Javorčeková, samostatný 

odborný referent, obce Temeš. Predkladal hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett. Poslanci 

OcZ výročnú správu obce Temeš za rok 2018 vzali na vedomie. Správa tvorí prílohu č. 5 

8. Starostka obce informovala poslancov OcZ o výzve z MŽP – environmentálny fond, 

Program obnovy dediny na rok 2020. Obec Temeš navrhla zapojiť do programu, kde je 

možné žiadať finančné prostriedky do výšky 8 000,00 eur. Prostriedky je možné čerpať na 



úpravu okolia domu smútku /zeleň, výsadba živého plotu a prestrešenie schodov/. Poslanci 

OcZ jednomyseľne tento návrh podporili. 

8.1 Obecné zastupiteľstvo schválilo finančnú spoluúčasť vo výške 250 eur, na financovanie 

domu smútku z Programu obnovy dediny na rok 2020.  

8.2 Starostka obce navrhla opílenie stromov v obci Temeš, ktoré zasahujú do miestnych 

komunikácií a ohrozujú život a zdravie obyvateľov a návštevníkov obce Temeš. Obecné 

zastupiteľstvo odporučilo starostke obce vyzvať majiteľov pozemkov k opíleniu 

problémových stromov. 

8.3 Obecné zastupiteľstvo poverilo poslancov OcZ Ladislava Oršulu a Radoslava Krpelana 

k prieskumu frekvencií a výške poplatkov za vývoz KO. 

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 22:30 hod. 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan 

 

Overovatelia: Pavel Bernát                                                ........................................... 

 

                        Ľubica Fakanová                                          ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14.11.2019  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

Uznesenie č. 71/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

schvaľuje 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

Hlasovanie poslancov:  Za - 5                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

  

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 72/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 4: Návrh VZN č.1/2019 o poplatku za KO a DSO na rok 2020 

Uznesenie č. 73/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

návrh VZN č.1/2019 o poplatku za KO a DSO na rok 2020 
 

bod č. 5: Návrh VZN č.2/2019 o miestnych daniach na rok 2020 

Uznesenie č. 74/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

návrh VZN č.2/2019 o miestnych daniach na rok 2020 

 

bod č. 6: Návrh VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 

Uznesenie č. 75/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

návrh VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 

 

bod č. 7: Výročná správa obce Temeš za rok 2018  



Uznesenie č. 76/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

výročnú správu obce Temeš za rok 2018  

 

bod č. 8:  Výzva z MŽP – environmentálny fond, Program obnovy dediny na rok 2020 

Uznesenie č. 77/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

výzvu z MŽP – environmentálny fond, Program obnovy dediny na rok 2020 

 

bod č. 8.1: Finančná spoluúčasť  

Uznesenie č. 78/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

schvaľuje 

finančnú spoluúčasť vo výške 250 eur na financovanie domu smútku z Programu obnovy 

dediny na rok 2020 

Hlasovanie poslancov:  Za - 5                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

 

bod č. 8.2: Opílenie problémových stromov 

Uznesenie č. 79/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

starostke obce vyzvať majiteľov pozemkov k opíleniu problémových stromov  

 

bod č. 8.3: Prieskum frekvencií a výška poplatkov za vývoz KO na rok 2020 

Uznesenie č. 80/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

poveruje   

poslancov Ladislava Oršulu a Radoslava Krpelana na prieskum frekvencií a výšky poplatkov 

za vývoz KO na rok 2020 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan                                                  

 

 

Overovatelia: Pavel Bernát                                                Ľubica Fakanová                                     

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


