
 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 05.10.2022  

 

 

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Neprítomný poslanec OcZ: Pavel Bernát, ospravedlnený z dôvodu PN 

                                                

 

Program zasadnutia:  1. Otvorenie 

                                      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                      3. Kontrola uznesení 

                                      4. Návrh VZN č. 2/2022 KO a DSO na rok 2023 

                                      5. Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na rok 2023 

                                      6. Návrh VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na rok 2023 

                                      7. Rôzne 

                                      8. 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 4/5. 
2. Za zapisovateľa určila p. Ladislav Oršula za overovateľov p. p. Peter Výškrabka, Ľubica 

Fakanová. Zapisovateľa a overovateľov poslanci OcZ jednomyseľne schválili. 

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

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

4. Návrh VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na kalendárny rok 2023 predkladala starostka obce. Návrh  VZN poslanci OcZ majú 

k dispozícii a môžu sa ku nemu vyjadriť taktiež  aj občania obce Temeš. Návrh VZN  č. 

2/2022 o poplatku za KO a DSO na kalendárny rok 2023 bude zverejnený od 29.10.2022 na 

pripomienkovanie občanom v úradnej tabuli obce Temeš, na webovom sídle obce Temeš 

a taktiež na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Návrh VZN č. 2/2022 o poplatku za KO 

a DSO na kalendárny rok 2023 tvorí prílohu zápisnice č. 2 

5. Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023 predkladala starostka 

obce. Návrh  VZN poslanci OcZ majú k dispozícii a môžu sa ku nemu vyjadriť taktiež  aj 

občania obce Temeš. Návrh VZN  č. 3/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023 

bude zverejnený od 29.10.2022 na pripomienkovanie občanom v úradnej tabuli obce Temeš, 

na webovom sídle obce Temeš a taktiež na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Návrh 

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023 tvorí prílohu zápisnice č. 3         

6. Návrh VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 predkladala starostka 

obce. Návrh  VZN poslanci OcZ majú k dispozícii a môžu sa ku nemu vyjadriť taktiež  aj 

občania obce Temeš. Návrh VZN  č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 

bude zverejnený od 29.10.2022 na pripomienkovanie občanom v úradnej tabuli obce Temeš, 



na webovom sídle obce Temeš a taktiež na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. Návrh 

VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 tvorí prílohu zápisnice č. 4 

7. V bode rôzne starostka obce informovala poslancov o „Dodatku k zmluve o odvoze 

a zneškodňovaní komunálneho odpadu“, ktorí obci Temeš zaslala spoločnosť VEPOS 

Nováky, táto zabezpečuje vývoz KO z našej obce.  Spoločnosť Vepos Nováky žiada obec 

Temeš o súhlas k navýšeniu poplatkov z dôvodu zvyšovania cien energie a pohonných hmôt. 

Ceny žiadajú upraviť od 1.10.2022. Po rozprave poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli 

 „Dodatok k zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu“  schváliť. Dodatok č.5 

k Zmluve o zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu je založený v kancelárii 

starostky obce v zložke VEPOS Nováky.  

7.1 Starostka informovala o potrebe zabezpečiť brigády pri Požiarnej zbrojnici, pretože 

v prípade nezrealizovania úpravy finančné prostriedky na túto akciu bude musieť obec Temeš 

vrátiť a ďalších 5 rokov nebude môcť čerpať prostriedky. Poslanci v rozprave odporučili 

starostke obce pred brigádami zabezpečiť stroj na úpravu okolia a zneškodnenie starej 

plechovej budovy.  

7.2 Starostka obce informovala poslancov OcZ o potrebe oplotenia cintorína, na ktorí bola 

poskytnutá dotácia. Poslanci OcZ vzali informáciu na vedomie. 

7.3 Starostka informovala poslancov OcZ o konzultácii k verejnému osvetleniu so 

spoločnosťou, ktorá realizovala pre obce Temeš rekonštrukciu VO. Regulovanie osvetlenia 

musí byť ponechané v takom režime ako je v súčasnosti. V prípade iného režimu je potrebné 

uhradiť spoločnosti 5 eur plus DPH za každé jedno svetlo, čo činí čiastku 450 eur/rok. 

Poslanci OcZ vzali informáciu na vedomie. 

7.4 Starostka obce informovala o zakúpení hracieho stola na ping pong, ktorí bude slúžiť 

verejnosti a bude umiestnený v miestnosti Klubu dôchodcov. Poslanci OcZ vzali informáciu 

na vedomie. 

7.5 Starostka obce informovala o umiestnení veľko- obsahového kontajnera pri cintoríne na 

odpad pri čistení hrobových miest. Poslanci OcZ vzali informáciu na vedomie. 

8. 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 20:00 hod. 

 

 

 

Zapísal: Ladislav Oršula 

 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                         Ľubica Fakanová                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 



 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 05.10.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 1: Program rokovania 

Uznesenie č. 68/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

program rokovania 

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

                                                 Ľubica Fakanová                               

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát 

 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

 Uznesenie č. 69/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

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

                                                 Ľubica Fakanová                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát 

 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 70/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

 

 

bod č. 4: Návrh VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   

               stavebné odpady na rok 2023 

Uznesenie č. 71/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na kalendárny rok 2023                                       



 

bod č. 5: Návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na rok 2023 

Uznesenie č. 72/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023 

 

 

bod č. 6: Návrh VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na rok 2023 

Uznesenie č. 73/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 

 

bod č. 7: Dodatok  k zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

Uznesenie č. 74/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

dodatok  k zmluve o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu 

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

                                                 Ľubica Fakanová                               

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát 

 

bod č. 7.1: Brigáda pri Požiarnej zbrojnici 

Uznesenie č. 75/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

starostke obce zabezpečiť mechanizmus na odstránenie plechovej budovy 

 

 

bod č. 7.2: Oplotenie cintorína 

Uznesenie č. 76/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

oplotenie cintorína 

 

bod č. 7.3: Regulovanie verejného osvetlenia 

Uznesenie č. 77/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o regulovaní verejného osvetlenia 

 

bod č. 7.4: Zakúpenie hracieho stola 

Uznesenie č. 78/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zakúpenie hracieho stola 

 



bod č. 7.4: Umiestnenie kontajnera na odpad pri miestnom cintoríne 

Uznesenie č. 79/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

umiestnenie kontajnera na odpad pri miestnom cintoríne 

 

 

Zapísal: Ladislav Oršula                                                      

 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

              

 

 


