Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 10.09.2020
Počet prítomných poslancov OcZ: 3 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce
Neprítomný poslanec OcZ: Radoslav Krpelan, ospravedlnený z pracovných dôvodov
Pavel Bernát, ospravedlnený z dôvodu PN
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Informácie starostky obce
5. Rôzne
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 zapisovateľa určila p. Ladislava Oršulu za overovateľov p. p. Ľubicu Fakanovú, Petra
Výškrabku.
3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené.
4. Starostka obce informovala poslancov OcZ kontrole zo Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúre na „Verejné osvetlenie“. Kontrola prebehla12.08.2020, obsahovala všetky povinné
údaje, kontrola bola následná po jednom kalendárnom roku a zo strany Obce Temeš bola
v poriadku. Projekt „Obnova verejného osvetlenia v obci Temeš bola realizovaná
z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritnej osi 2
Energetika, Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky v roku 2015. Záverečná kontrola bude na
konci roku 2020, kedy sa skončí monitorovacie obdobie projektu. Kópia z kontroly tvorí
prílohu zápisnice č. 2
4.1 Starostka obce navrhla poslancom OcZ upraviť okolie pri Dome smútku do konca
mesiaca október. Práce by spočívali vo výmene zámkovej dlažby, oplotenia pozemku,
výsadby zelene a nátere jestvujúceho oplotenia. Poslanci návrh starostky jednomyseľne
podporili.
4.2 Starostka predkladala poslancom OcZ návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením
č. 2/2020 v súlade s ods. 2 písmenom a), §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy
a celkové výdavky. Z podpoložky rozpočtu kultúrne služby – 2 000,00 eur, na podpoložku
náboženské a iné spoloč. Služby – Dom smútku + 2 000,00 eur. Poslanci OcZ zmenu

rozpočtového opatrenia č. 2/2020 jednomyseľne schválili. Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením č. 2/2020 tvorí prílohu zápisnice č. 3
4.3 Hlavný kontrolór obce Temeš navrhol poslancom obecného zastupiteľstva v súlade s ods.
2 písmenom d § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenu rozpočtu. Zapojenie prostriedkov
rezervného fondu do rozpočtu obce cez príjmové finančné operácie a ich použitie na bežné
výdavky, taktiež na úpravu DS. Zapojenie rezervného fondu do príjmov rozpočtu vo výške
2 000,00eur a zároveň použitie vo výdavkovej časti rozpočtu. Poslanci návrh hlavného
kontrolóra obce Temeš Ing. Jozefa Kretta, jednomyseľne podporili. Presun finančných
prostriedkov z RF vo výške 2 000,00 eur na bežné výdavky tak schválili rozpočtovým
opatrením č. 3/2020. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020 tvorí
prílohu zápisnice č. 4
5. Hlavný kontrolór obce Temeš, navrhol poslancom OcZ odstúpenie obce Temeš od
„Zmluvy uzatvorenej v zmysle § 18 b) a § 20 a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov o refundácii niektorých nákladov súvisiacich
s činnosťou hlavného kontrolóra viacerých obcí a o vzájomnej koordinácii termínov zasadnutí
obecných zastupiteľstiev resp. rád“, uzavretej dňa 31.12.2011., pretože sa zmenili podmienky.
Poslanci Ocz jednomyseľne schválili odstúpenie od „Zmluvy uzatvorenej dňa 31.12.2011.
5.1 Starostka obce predkladala žiadosť pána Mgr. Lukáša Jaroša, bytom Vavrečka, ktorý
vlastní v našej obci rodinný dom č. 99 a využíva ho na rekreačné účely. Žiadosť bola
doručená obci Temeš dňa 9.9.2020. Pán Mgr. Lukáš Jaroš, žiada obec Temeš o odkúpenie
časti pozemku parcelné číslo 118 o výmere 201m2, ktorý patrí obci Temeš. Poslanci
obecného zastupiteľstva žiadosť prerokovali a odstúpili stavebnej komisii. Žiadosť p. Mgr.
Lukáša Jaroša tvorí prílohu zápisnice č. 5
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 20:30 hod.
Zapísal: Ladislav Oršula
Overovatelia: Ľubica Fakanová

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

Peter Výškrabka

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

Oľga Fakanová
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš

Uzneseni a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 10.09.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo:
bod č. 3: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 30/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
bod č. 4: Kontrola SIEA – verejné osvetlenie v obci Temeš
Uznesenie č. 31/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
kontrolu zo SIEA na verejné osvetlenie v obci Temeš
bod č. 4.1: Návrh starostky obce na úpravu okolia Domu smútku
Uznesenie č. 32/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
návrh starostky obce na úpravu okolia Domu smútku
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
bod č. 4.2: Návrh starostky obce na zmenu rozpočtu, rozpočtovým opatrením č. 2/2020
Uznesenie č. 33/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
návrh starostky obce na zmenu rozpočtu, rozpočtovým opatrením č. 2/2020
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2

bod č. 4.3: Návrh hlavného kontrolóra obce na zmenu rozpočtu, rozpočtovým opatrením
č. 3/2020
Uznesenie č. 34/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
návrh hlavného kontrolóra obce na zmenu rozpočtu, rozpočtovým opatrením č. 3/2020
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
bod č. 5: Odstúpenie obce Temeš od „Zmluvy uzatvorenej v zmysle § 18 b) a § 20 a)
zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
o refundácii niektorých nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného kontrolóra viacerých
obcí.
Uznesenie č. 35/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
odstúpenie obce Temeš od „Zmluvy uzatvorenej v zmysle § 18 b) a § 20 a) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov o refundácii
niektorých nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného kontrolóra viacerých obcí
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
3
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
2
bod č. 5.1: Žiadosť p. Mgr. Lukáša Jaroša o odkúpenie časti pozemku
Uznesenie č. 36/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
odstupuje
žiadosť p. Mgr. Lukáša Jaroša o odkúpenie časti pozemku, stavebnej komisii obce Temeš
Zapísal: Ladislav Oršula
Overovatelia: Peter Výškrabka

Ľubica Fakanová

Oľga Fakanová
starostka obce

