Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 03.12.2020
Počet prítomných poslancov OcZ: 4 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce
- Jana Javorčeková, samostatný odborný referent
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO rok 2021
5. VZN č.2/2020 o miestnych daniach na kalendárny rok 2021
6. VZN č.3/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021
7. Výpadok podielových daní – použitie na bežné výdavky
8. Úprava rozpočtu na rok 2020
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
10. Návrh rozpočtu na rok 2021, 2022, 2023
11. Zápisy do kroniky rok 2011, 2012
12. Žiadosti občanov
13. Vývoz KO v roku 2021
14. Rôzne
15. 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. Radoslava Krpelana, za overovateľov p. p. Ľubicu Fakanovú,
Pavla Bernáta.
3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené.
4. Návrh VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2021 bol zverejnený
v úradnej tabuli obce Temeš od 16.11.2020 do 03.12.2020 na pripomienkovanie občanom.
K návrhu VZN č.1/2020 nebola obci Temeš doručená žiadna pripomienka. Všeobecne
záväzné nariadenie obce Temeš č. 1/2020 platné na kalendárny rok 2021 poslanci OcZ
jednomyseľne schválili. VZN č.1/2020 tvorí prílohu zápisnice č. 2
5. Návrh VZN č.2/2020 o miestnych daniach na kalendárny rok 2021 bol zverejnený
v úradnej tabuli obce Temeš od 16.11.2020 do 03.12.2020 na pripomienkovanie občanom.
K návrhu VZN č.2/2020 nebola obci Temeš doručená žiadna pripomienka. Všeobecne
záväzné nariadenie obce Temeš č. 2/2020 platné na kalendárny rok 2021 poslanci OcZ
jednomyseľne schválili. VZN č.2/2020 tvorí prílohu zápisnice č. 3
6. Návrh VZN č.3/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021 bol zverejnený v úradnej
tabuli obce Temeš od 16.11.2020 do 03.12.2020 na pripomienkovanie občanom. K návrhu

VZN č.3/2020 nebola obci Temeš doručená žiadna pripomienka. Všeobecne záväzné
nariadenie obce Temeš č. 3/2020 platné na kalendárny rok 2021 poslanci OcZ jednomyseľne
schválili. VZN č.3/2020 tvorí prílohu zápisnice č. 4
7. Výpadok podielových daní obec Temeš riešila úverom z MF SR vo výške 3 046,00 eur,
úver bol použitý na bežné výdavky, ktoré použila na obnovu chodníka a oplotenie pri Dome
smútku a opravu cesty na Rovninách. Potvrdenie o predložení o návratnú finančnú výpomoc
MF SR prostredníctvom IS RISSAM je prílohou zápisnice č. 5
8. Úprava rozpočtu na rok 2020 – rozpočtové opatrenie č. 4/2020 presun rozpočtových,
prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a výdavky
v súlade s ods. 2 písmenom a §14 zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy. Rozpočtové opatrenie č.4/2020 tvorí prílohu č. 6 zápisnice.
8.1 Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutých vyšších
príjmov v súlade s ods. 2 písm. b.) § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy v celkovej sume 8 799 eur v príjmovej časti rozpočtu a vo výdavkovej
časti rozpočtu, okrem uvedenej sumy 8 799,00 eur došlo ešte k zvýšeniu výdavkov v 3
položkách /632004, 633009, 637005/ v celkovej sume 30,50 eur. Rozpočtové opatrenie
č.5/2020 tvorí prílohu č. 7 zápisnice.
9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 vypracoval a predkladal hlavný
kontrolór obce Ing. Jozef Krett. Poslanci OcZ plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
jednomyseľne schválili. Plán KČ tvorí prílohu č. 8 zápisnice.
10. Návrh rozpočtu, ktorý je zostavený ako viacročný na roky 2021 - 2023 vypracovala
a predkladala Jana Javorčeková, samostatný odborný referent obce Temeš. Návrh rozpočtu
bol zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš od 18.11.2020 do 03.12.2020. k návrhu rozpočtu
na rok 2021 podával hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett svoje odborné stanovisko
v ktorom odporučil návrh rozpočtu obce Temeš, schváliť tak, ako bol predložený. Stanovisko
HK obce tvorí prílohu č. 9 zápisnice.
Celkový rozpočet obce na rok 2021 je plánovaný ako vyrovnaný, keď celkové príjmy vo
výške 79 200 € sa rovnajú aj celkovým výdavkom obce. Bežný rozpočet je plánovaný ako
vyrovnaný vo výške 69 700 €. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový o – 9 500 €.
Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom FO v rovnakej výške, čo sú prostriedky
poskytnuté v minulosti z MF SR na čiastočnú úhradu kúpnej ceny komunálneho malotraktora.
Rozpočet obce Temeš na rok 2021 poslanci OcZ jednomyseľne schválili.
10.1 Rozpočet na roky 2022-2023 poslanci OcZ vzali na vedomie. Návrh rozpočtu na roky
2021 – 2023 tvorí prílohu zápisnice č. 10
11. Zápisy do obecnej kroniky za roky 2010, 2011 vypracovala Mgr. Darina Blahová,
kronikára obce Temeš. Rok 2010 pripomienkovala starostka obce Oľga Fakanová a poslanec
OcZ Radoslav Krpelan. Po doplnení pripomienok boli zápisy do kroniky jednomyseľne
schválené. Zápisy tvoria prílohu zápisnice č. 11.
12. Žiadosti občanov – Mgr. Lukáš Jaroš, odkúpenie obecného pozemku a osobné stretnutie
s poslancami OcZ. Na základe vyhláseného núdzového stavu v SR toto bude možné až po
jeho zrušení. Starostka obce vybavila telefonicky.
Pán Vladimír Bagin, urýchlené rozšírenie poľnej cesty. Na základe vyhláseného núdzového
stavu v SR toto bude možné až po jeho zrušení. Písomná odpoveď bude odoslaná po
vytvorení zápisnice z rokovania OcZ.
Pán Peter Klimo, žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie. Informácia bude odoslaná
na základe rozhodnutia OcZ po vypracovaní zápisnice z rokovania OcZ. Žiadosti vzali
poslanci Obecného zastupiteľstva na vedomie. Žiadosti č. 1-3, tvoria prílohu zápisnice
č. 12,13 a 14.
13. Vývoz komunálneho odpadu v roku 2021 – starostka obce informovala poslancov OcZ
o doplatku obce Temeš, za vývoz KO v roku 2020. Poslanci OcZ prerokovali podmienky
vývozu odpadu z obce. A na základe zvýšenia poplatkov za rekultiváciu skládky, uloženie

odpadu a vývoz odpadu v roku 2021 zberovou spoločnosťou VEPOS, dospeli k názoru, že
výber poplatku od občanov nepokryje náklady na vývoz KO. Aby obec nemusela pristúpiť
k zvýšeniu poplatku za vývoz KO, rozhodli redukovať vývoz KO každý tretí týždeň.
14. Rôzne – starostka obce informovala o tom, že spoločnosť NATUR-PAK, a.s. v zmysle
zákona č. 79/2015 Z. z. o dopadoch vypovedala obci Temeš zmluvu ku dňu 31.12.2020.
Z uvedeného dôvodu obec Temeš nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnou Organizáciou
zodpovednosti výrobcov, to znamená, že nikto nebude platiť zberovej spoločnosti za zber
separovaného odpadu z našej obce. Starostka o tejto skutočnosti informovala KC OBALYdružstvo. To je spoločnosť, ktorá zodpovedá za prideľovanie obcí pod OZV. Poslanci OcZ
vzali informáciu na vedomie. Výpoveď zmluvy NATUR-PAK, tvorí prílohu zápisnice č. 15
14.1 Starostka obce navrhla občanom, ktorí dosiahli v roku 2020 svoje životné jubileum
70 a viac rokov, darovať knižnú publikáciu Prievidza a okolie z neba. Pretože z dôvodu
pandemickej situácie a vyhláseného núdzového stavu v SR, nie je možné im pripraviť
spoločenské posedenie. Poslanci OcZ vyjadrili súhlas s návrhom starostky a informáciu vzali
na vedomie. Knihy odovzdajú starostka obce a poslankyňa OcZ za kultúru p. Ľubica
Fakanová.
14.2 Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett, predkladal Správu pre OcZ o ukončených
kontrolách za rok 2020. V kontrolovanom období to boli 1.) Kontrola plnenia uznesení
obecného zastupiteľstva prijatých v predchádzajúcom období. 2.) Kontrola príjmov, výdavkov
a finančných operácií obce vo vzťahu k plneniu rozpočtu obce. Obecné zastupiteľstvo obce
Temeš vzalo na vedomie Správu pre OcZ o ukončených kontrolách za rok 2020. Správa je
prílohou č. 16 zápisnice.
14.3 Na základe správy hlavného kontrolóra obce o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu obce
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo odpustiť nájom pohostinstvu L.U.C.I., z dôvodu pandémie
COVID-19 za mesiace október, november, december 2020.
14.4 PHSR – poslanci OcZ rozhodli dokument Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Temeš predĺžiť do 31.12.2021
Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní počas celého roku2020. Za
odvedenú prácu v prospech obce Temeš, ktorú počas roka vykonávali poslanci OcZ, nielen na
zastupiteľstvách, ale aj na brigádnickej činnosti. Vyjadrila presvedčenie, že v budúcom roku
bude situácia v našej krajine lepšia a budeme môcť v prospech obce pracovať ešte
intenzívnejšie. Rokovanie ukončila o 20:00 hod.

Zapísal: Radoslav Krpelan
Overovatelia: Ľubica Fakanová
Pavel Bernát

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

Oľga Fakanová
starostka obce

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 03.12.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo:
bod č. 3: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 40/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
bod č. 4: VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2021
Uznesenie č. 41/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
VZN č.1/2020 o miestnom poplatku za KO a DSO rok 2021
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
bod č. 5: VZN č.2/2020 o miestnych daniach na kalendárny rok 2021
Uznesenie č. 42/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
VZN č.2/2020 o miestnych daniach na kalendárny rok 2021
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
bod č. 6: VZN č.3/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021
Uznesenie č. 43/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
VZN č.3/2020 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2021
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

bod č. 7: Použitie NFP na bežné výdavky
Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
použitie NFP vo výške 3 046 € na bežné výdavky
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
bod č. 8: Rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Uznesenie č. 44/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 4/2020
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
bod č. 8.1: Rozpočtové opatrenie č. 5/2020
Uznesenie č. 45/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5/2020
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
bod č. 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
Uznesenie č. 46/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
bod č. 10: Rozpočet na kalendárny rok 2021
Uznesenie č. 47/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
rozpočet na kalendárny rok 2021
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1

bod č. 10.1: Rozpočet na roky 2022-2023
Uznesenie č. 48/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
rozpočet na roky 2022-2023
bod č. 11: Zápisy do obecnej kroniky za roky 2010, 2011
Uznesenie č. 49/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zápisy do obecnej kroniky za roky 2010, 2011
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
4
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Neprítomní:
1
bod č.12: Žiadosti občanov
Uznesenie č. 50/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
žiadosti občanov p. p. p. Mgr. Jaroš, Vladimír Bagin, Peter Klimo
bod č.13: Vývoz komunálneho odpadu v roku 2021 v obci Temeš
Uznesenie č. 51/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
vývoz KO v roku 2021 v obci Temeš – 1x za tri týždne
bod č.14: Výpoveď zmluvy od NATUR-PAK
Uznesenie č. 52/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
výpoveď zmluvy NATUR-PAK
bod č.14.1: Kniha - dar pre jubilantov
Uznesenie č. 53/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
kniha - dar pre jubilantov
bod č.14.2: Správa HK, pre OcZ o ukončených kontrolách za rok 2020
Uznesenie č. 54/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu HK, pre OcZ o ukončených kontrolách za rok 2020
bod č.14.3: Odpustenie nájmu pre pohostinstvo L.U.C.I.
Uznesenie č. 55/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši

schvaľuje
odpustenie nájmu pre pohostinstvo L.U.C.I.
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
1

bod č.14.4: PHSR - predĺženie
Uznesenie č. 56/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
predĺženie PHSR do 31.12.2021
Hlasovanie poslancov OcZ: Za:
Proti:
Zdržal sa:
Neprítomní:

4
0
0
1

Zapísal: Radoslav Krpelan
Overovatelia: Ľubica Fakanová

Pavel Bernát

Oľga Fakanová
starostka obce

