
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 08.10.2020  

 

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

Neprítomný poslanec OcZ:  Pavel Bernát, ospravedlnený z dôvodu PN 

 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Schválenie úveru z dôvodu výpadku podielových daní 

                   5. Výročná správa za rok 2019  

                   6. Záver 

 

Pred zasadnutím obecného zastupiteľstva všetci prítomní podpísali Čestné prehlásenie, 

že im nebola nariadená domáca izolácia, a že neboli v úzkom kontakte so žiadnou 

osobou podozrivou z ochorenia COVID – 19 alebo s osobou s potvrdeným ochorením 

COVID – 19. Toto vyhlásenie poskytli obci Temeš v súvislosti s rokovaním OcZ.  

 

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 overovateľov určila p. p. Radoslava Krpelana, Petra Výškrabku.  

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

Uznesenia boli splnené. 

4. Návrh na úver z dôvodu výpadku podielových daní na rok 2020 predkladala starostka obce. 

Správu pre OcZ k úveru pre obce Temeš vypracoval hlavný kontrolór obce. Pri kontrolných 

zisteniach konštatoval: čo sa týka zadlženosti obce Temeš, tak tá k 31.12.2019, ako aj 

k dnešnému dňu je vo výške 0,00%.  Celková suma dlhu obce v roku 2020 nesmie prekročiť 

60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo predstavuje čiastku 43 515,75 

eur. Tu však dávam OcZ do pozornosti, že ak by celková suma dlhu dosiahla 50% skutočných 

bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo predstavovalo čiastku 36 263,13 eur obec by 

musela v zmysle § 17, ods. 9, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy prijať 

opatrenia na zníženie celkovej sumy dlhu. Neprekročiť pri celkovej sume dlhu 50% je aj 

jednou z podmienok v návrhu zmluvy MF SR o návratnej finančnej výpomoci z dôvodu 

výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 z dôvodu COVID – 19, ktorá však 

predstavuje čiastku len 3 046,00 eur. Pri návratnej bezúročnej finančnej výpomoci z MF SR 

(3 046,00 €), by mala predstavovať ročná splátka bezúročného úveru od roku 2024 sumu 

761,50€, čo je omnoho nižšia výška splátok ako je možná zo zákona. Pri súčasných  príjmoch 

obce by to predstavovalo len 1,08%.  Na základe vyššie uvedeného obec Temeš spĺňa v roku 

2020 podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania obce v zmysle § 17 zákona č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. z. d., vo vyššie  uvedených výškach, a preto nie je potrebné prijať 

žiadne nápravné opatrenia. Celkové znenie Správy HK pre OcZ obce Temeš predkladala 

starostka obce na zasadnutí OcZ.  Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili 

návratnú finančnú výpomoc z MF SR z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za 



rok 2020 z dôvodu COVID- 19 vo výške 3 046,00eur. Správa HK pre OcZ, tvorí prílohu 

zápisnice č. 2  

5. Výročnú správu Obce Temeš za rok 2019 vypracovala Jana Javorčeková, samostatný 

odborný referent obce Temeš. Správu predkladala starostka obce. Poslanci OcZ tútu vzali na 

vedomie. Výročná správa Obce Temeš za rok 2019 tvorí prílohu zápisnice č. 3 

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 19:30 hod. 

 

Zapísal: Ladislav Oršula                                             

 

Overovatelia:  Radoslav Krpelan                                          ........................................ 

 

                         Peter Výškrabka                                            ......................................... 
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O b e c n é  z a s t u p i 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 08.10.2020 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 37/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 4: Schválenie úveru z dôvodu výpadku podielových daní 

Uznesenie č. 38/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

úver vo výške 3 046,00 eur 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      4 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        1 

 

bod č. 5: Výročná správa za rok 2019 

Uznesenie č. 39/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

výročnú správu za rok 2019 

 

 

Zapísal: Ladislav Oršula                                             

 

 

Overovatelia:  Peter Výškrabka                                              Radoslav Krpelan                                          

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 



                                   

 

 


