
 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 13.09.2022  

 

 

Počet prítomných poslancov OcZ: 2 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

Neprítomný poslanec OcZ: Pavel Bernát, ospravedlnený z dôvodu PN 

                                               Ľubica Fakanová, ospravedlnená z pracovných dôvodov 

Prítomní občania: Anna Bernátová, Mária Koreníková. 

 

Program zasadnutia: 1. Otvorenie 

                                     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                     3. Kontrola uznesení 

                                     4. Žiadosť o dohodu -  občania 

                                     5. Informácia o vykonanom audite 

                                     6. Rôzne 

                                     7. Záver 

                                      

1 . Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 17: 30 hod.. Privítala   

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 

Konštatovala, že zasadnutie OcZ je uznášania schopné. Účasť členov Obecného 

zastupiteľstva  v počte 3/5. 
2. Za zapisovateľa určila p. Radoslav Krpelan za overovateľov p. p. Peter Výškrabka, 

Ladislav Oršula. Zapisovateľa a overovateľov poslanci OcZ jednomyseľne schválili. 

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

Uznesenia boli splnené. Poslanci OcZ kontrolu plnenia uznesení vzali na vedomie.  

4. Žiadosť o dohodu p. Anny Bernátovej predkladala starostka obce. V rozprave poslanci OcZ 

a prítomné strany dospeli k názoru, že chyba v zameraní parcely bola zo strany geodeta, ktorý 

zameriaval p. Márii Koreníkovej pozemok na oplotenie rodinného domu. Pani Mária 

Koreníková s p. Annou Bernátovou sa na zasadnutí OcZ dohodli, že kvôli p. č. 655, ktorá bola 

predmetom sporu opätovne oslovia geodeta p. Andreja Poliaka k vytýčeniu hraníc predmetnej 

parcely. Vzhľadom k p. č. 637/1 vo vlastníctve obce Temeš, si obec Temeš vyhradzuje právo 

byť prítomná pri novom zameraní pozemkov. Žiadosť o dohodu je prílohou zápisnice č. 2 

5. Starostka obce predkladala poslancom obecného zastupiteľstva „Správu nezávislého 

audítora z auditu účtovnej závierky obec Temeš za rok 2022“. V tomto roku audit účtovnej 

závierky vykonala p. Ing. Sylvia Augusínová, licencia SKAU č. 887, 018 51 Nová Dubnica. 

Audítorka v správe konštatuje – posúdila som či výročná správa obce Temeš obsahuje 

informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve. Na základe prác vykonaných 

počas auditu účtovnej závierky podľa môjho názoru:  

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2021 sú v súlade s účtovnou 

závierkou za daný rok, 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som 

získala počas auditu účtovnej závierky som povinná uviesť, či som zistila významné 

nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som dostala pred dátumom  vydania tejto správy 

audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mala uviesť. 



Správa z overenia dodržiavania povinností obce Temeš podľa požiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách.  

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, 

že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Poslanci 

obecného zastupiteľstva vzali správu audítorky p. Ing. Sylvie Augustínovej na vedomie. 

Kópia správy nezávislej audítorky tvorí prílohu zápisnice č. 3  

6. Starostka obce informovala poslancov OcZ o zozname kandidátov na starostu obce Temeš 

a kandidátov na členov obecného zastupiteľstva obce Temeš. Kópie kandidátnych listín tvoria 

prílohu zápisnice č. 4  

6.1 V tomto bode informovala starostka obce o potrebe brigád na úprave priestoru pri 

Požiarnej zbrojnici a miestnom cintoríne. Poslanci OcZ vzali informácie na vedomie. 

6.2 Starostka obce informovala poslancov OcZ o potrebe schválenia VZN na kalendárny rok 

2023. Dotkla sa aj zvýšenia poplatku za KO, pretože zberová spoločnosť avizuje na budúci 

rok zvýšenie za vývoz KO 15%-20%. V rozprave poslanci OcZ podporili návrh starostky 

obce, ktorej zároveň odporučili vypracovať potrebné VZN obce Temeš platné na rok 2023. 

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

ktoré overovatelia zápisnice ústne odobrili. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť 

na rokovaní. Rokovanie ukončila o 21:00 hod.        

 

 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan                                       

 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                          ........................................... 

 

                        Ladislav Oršula                                            ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 13.09.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 1: Program rokovania 

Uznesenie č. 60/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

program rokovania 

Hlasovanie poslancov:  Za – Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula, Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ľubica Fakanová 

 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

 Uznesenie č. 61/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

Hlasovanie poslancov:  Za – Radoslav Krpelan,  Ladislav Oršula, Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ľubica Fakanová 

 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 62/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

 

bod č. 4: Žiadosť o dohodu 

Uznesenie č. 63/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

dohodu medzi p. Annou Bernátovou a p. Máriou Koreníkovou  

 

 

bod č. 5: Informácia o vykonanom audite 

Uznesenie č. 64/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o vykonanom audite, nezávislou audítorkou p. Ing. Sylviou Augustínovou 



bod č. 6: Informácia o kandidátoch na starostu obce Temeš a členoch obecného 

zastupiteľstva obce Temeš 

Uznesenie č. 65/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o kandidátoch na starostu obce Temeš a členoch obecného zastupiteľstva obce 

Temeš 

 

bod č. 6.1: Informácia o potrebe brigád pri Požiarnej zbrojnici a miestnom cintoríne 

Uznesenie č. 66/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o potrebe brigád pri Požiarnej zbrojnici a miestnom cintoríne 

 

 

bod č. 6.2: Informácia o potrebe schválenia VZN a zvýšenia poplatku za KO na rok 2023 

Uznesenie č. 67/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

starostke obce vypracovať návrhy VZN obce Temeš na kalendárny rok 2023  

 

 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan 

 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                         Ladislav Oršula                                      

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


