Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 09.12.2021
Počet prítomných poslancov OcZ: 4 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
Počet neprítomných poslancov OcZ: 1- Pavel Bernát, ospravedlnený
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Rozpočet na rok 2022
5. Zápisy do kroniky obce roky 2012, 2013
6. Rôzne
7. Záver
1 . Otvorenie zasadnutia – zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Temeši otvorila a viedla
starostka obce Oľga Fakanová o 17: 00 hod. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1
Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
Podľa podpísanej prezenčnej listiny starostka obce konštatovala prítomnosť nadpolovičnej
väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, z celkového počtu 5 poslancov obecného
zastupiteľstva boli prítomní 4 poslanci. Starostka obce privítala prítomných prečítala program
rokovania OZ. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky, program rokovania OZ bol
jednomyseľne schválený.
2. Za zapisovateľa zápisnice určila starostka obce Ľubicu Fakanovú. Za overovateľov
Ladislava Oršulu a Radoslava Krpelana, zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli
jednomyseľne schválení.
3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené.
4. Rozpočet na rok 2022 - návrh rozpočtu, ktorý je zostavený ako viacročný na roky 2022 2024 vypracovala Jana Javorčeková, samostatný odborný referent obce Temeš. Návrh
rozpočtu bol zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš od 24.11.2021 do 22.12.2021. Taktiež
bol zverejnený na úradnej elektronickej tabuli a webovej stránke obce Temeš od 07.12.2021
do 22.12.2021. K návrhu rozpočtu na rok 2022 podával hlavný kontrolór obce Temeš Ing.
Jozef Krett svoje odborné stanovisko, v ktorom odporučil návrh rozpočtu obce Temeš na rok
2022, schváliť tak, ako bol predložený avšak po dodržaní lehoty 15 dní po zverejnení aj na
elektronickej tabuli na www.slovensko.sk. Rozpočet odporučil schváliť na zasadnutí
obecného zastupiteľstva dňa 22.12.2021. Stanovisko HK obce Temeš tvorí prílohu č. 9
zápisnice z 09.12.2021. Poslanci obecného zastupiteľstva návrh rozpočtu na rok 2022
jednomyseľne schválili.
5. Zápisy do kroniky obce Temeš rok 2012, 2013 vypracovala Mgr. Darina Blahová,
kronikárka obce Temeš. Predkladala Oľga Fakanová, starostka obce Temeš. Po rozprave
poslanci obecného zastupiteľstva v Temeši zápisy rokov 2012, 2013 jednomyseľne schválili.
Zápisy tvoria prílohu zápisnice č. 2
6. Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na kamerový
systém v obci Temeš predkladala Oľga Fakanová, starostka obce Temeš. Zároveň
informovala, že z požadovaných finančných prostriedkov 10 000,00 eur bolo

Pôdohospodárskou Platobnou Agentúrou schválených 9 398,64 eur. Výška schváleného
nenávratného príspevku je maximálna a nesmie byť prekročená. Bližšie vyjadrenie PPA
nebolo obci Temeš poskytnuté. Obec Temeš musí zároveň splniť podmienku, ktorá bola
stanovená vo výzve 7. Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - 6B.
Investície súvisiace so zvýšením bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných
priestoroch, a z vlastných finančných prostriedkov zabezpečiť 10% z požadovanej sumy.
Kópia rozhodnutia tvorí prílohu č. 3
6.1 Starostka navrhla pohostiť svojich spoluobčanov pri príležitosti Silvestra alebo nového
roka. Po spoločnej rozprave obecné zastupiteľstvo dospelo k tomu, že počkáme na opatrenia
zo strany SR a prípadne stretnutie s občanmi uskutočníme 05.01.2021 v predvečer Troch
kráľov. Tento poslanecký návrh p. Ľubici Fakanovej napokon všetci odobrili.
Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia.
Starostka obce opätovne poďakovala prítomným za účasť na dnešnom rokovaní ako aj počas
celého roku 2021. Rokovanie ukončila o 19:00 hod.
Zapísal: Ľubica Fakanová
Overovatelia: Ladislav Oršula

....................................................

Radoslav Krpelan

......................................................

Oľga Fakanová
starostka obce

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 22.12.2021
Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo:
bod č. 3: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 57/2021
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ

bod č. 4: Rozpočet na rok 2022
Uznesenie č. 58/2021
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
rozpočet na kalendárny rok 2022
Hlasovanie poslancov OcZ: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1
bod č. 5: Zápisy do kroniky obce Temeš roky 2012, 2013
Uznesenie č. 59/2021
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zápisy do kroniky obce Temeš roky 2012, 2013
Hlasovanie poslancov OcZ: Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomní: 1
bod č. 6: Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na
kamerový systém v obci Temeš
Uznesenie č. 60/2021
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok na kamerový systém v obci
Temeš
bod č. 6.1: Novoročný prípitok
Uznesenie č. 61/2021
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
novoročný prípitok

Zapísal: Ľubica Fakanová
Overovatelia: Ladislav Oršula

Radoslav Krpelan

Oľga Fakanová
starostka obce

