
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva c Temeši,ktoré sa konalo dňa 13.11.2014   

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

                                                           - Oľga Fakanová, starostka obce 

                                                            

Počet neprítomných poslancov OcZ: 1-Milan Bagin, ospravedlnený z prac. dôvodov 

                                                               Ing. Jozef Krett, ospravedlnený z prac. dôvodov 

  
Program: 1. Otvorenie 
               2. Kontrola uznesení 
               3. Návrh kolektívnej zmluvy 
               4. Návrh internej smernice  
              5. Návrhy VZN o miestnych daniach, KO a DSO, daň z nehnuteľnosti 
              6. Výročná správa za rok 2013 
              7. Rôzne    

 1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18.00 hod.. Starostka 

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

Za overovateľov zápisnice určila p. p. Miroslava Čičmanca a Tibora Halašku. Za zapisovateľa 

zápisnice p. Ladislava Katanu.  
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce. 

Uznesenia boli splnené. Správu o plnení uznesení vzali členovia OcZ na vedomie. 

3. Návrh kolektívnej zmluvy medzi odborovou organizáciou a obecným úradom Temeš vzali 

členovia OcZ na vedomie. Kolektívna zmluva bola uložená v zložke odborovej organizácie 

v kancelárii účtovníčky obce. 

4. Návrh internej smernice o odmeňovaní poslancov obecného zastupiteľstva bola 

jednomyseľne schválená. Interná smernica o odmeňovaní poslancov OcZ je uložená v zložke 

základné organizačné normy OcÚ Temeš v kancelárii starostky obce.  

5. Návrhy VZN o dani z nehnuteľnosti, o miestnych daniach, o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli zverejnené v úradnej tabuli obce na 

pripomienkovanie občanom od 7.11.2014 do 22.11.2014. Návrhy VZN tvoria prílohu č. 2,3,4 

zápisnice.   

6.Výročnú správu obce za rok 2013 predkladala účtovníčka obce p. Jana Javorčeková. 

Poslanci obecného zastupiteľstva výročnú správu za rok 2013 jednomyseľne schválili. 

Výročná správa obce za rok 2013 je uložená u účtovníčky obce.      

7. Starostka obce navrhla Ing. Martinovi Javorčekovi odmenu 100 eur, za udržiavanie obecnej 

internetovej stránky. Členovia OcZ jednomyseľne odmenu schválili.  

Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia. 

Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19.30 hod., všetkým prítomným 

poďakovala za účasť a popriala víťazstvo v komunálnych voľbách 2014. Oznámila dátum 

posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva 4.12.2014 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec                                    ................................................ 

 

                         Tibor Halaška                                            ................................................ 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce  



U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši,ktoré sa konalo dňa 13.11.2014 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 87/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

k bodu č. 3: Návrh kolektívnej zmluvy  

Uznesenie č. 88/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh kolektívnej zmluvy 

 

k bodu č. 4: Návrh internej smernice o odmeňovaní poslancov  

Uznesenie č. 89/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

internú smernicu o odmeňovaní poslancov  

 

k bodu č. 5: Návrhy VZN 

Uznesenie č. 90/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrhy VZN 

 

k bodu č. 6: Výročná správa obce za rok 2013 

Uznesenie č. 91/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

výročnú správu obce za rok 2013 

 

k bodu č. 7: Odmena Ing. Martinovi Javorčekovi 

Uznesenie č. 92/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

odmenu Ing. Martinovi Javorčekovi 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec, Tibor Halaška 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 


