
Z á p i s n i c a  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 4.12.2014   

 

Počet prítomných poslancov OZ: 5 – podľa prezenčnej listiny, príloha č. 1 

                                                            - Oľga Faknová, starostka obce 

                                                            - Ing. Jozef Krett, HK obce 

                                                            - Jana Javorčeková, účtovníčka obce 
Program: 1. Otvorenie 
                 2. Kontrola uznesení 
                 3. VZN o miestnych daniach na rok 2015 
                 4. VZN o poplatku za KO a DSO na rok 2015  
                 5. VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 
                 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
                 7. Úprava rozpočtu rok 2014 
                 8. Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce na rok 2015 
                 9. Rozpočet obce na rok 2015, 2016, 2017 
                 10. Rôzne 

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

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

Za overovateľov zápisnice učila p. p. Petra Výškrabku a Ladislava Katanu. Za zapisovateľa 

zápisnice p. Milana Bagina. 

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

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

3. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 77/2013, ktorým boli upravené poplatky 

o miestnych daniach na kalendárny rok 2014. Hlasovanie poslancov OcZ za zrušenie 

uznesenia bolo jednomyseľné.       

3.1 Návrh VZN č. 2/ 2014 o miestnych daniach na rok 2015 nebol počas zverejnenia 

v úradnej tabuli obce Temeš od 7.11.204 do 22.11.2014 občanmi pripomienkovaný. V tomto 

návrhu bolo zvýšenie poplatku za psa zo 4 eur na 5 eur. Hlasovanie poslancov za zvýšenie 

poplatku bolo jednomyseľné. VZN tvorí prílohu zápisnice č. 2 

4. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 81/2013, ktorým bol upravený poplatok za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014. Hlasovanie poslancov 

OcZ za zrušenie uznesenia bolo jednomyseľné. 

4.1 Návrh VZN č. 3/2014 o poplatku za KO a DSO na rok 2015 nebol počas zverejnenia 

v úradnej tabuli obce Temeš od 7.11.2014 do 22.11.2014 občanmi pripomienkovaný. V tomto 

návrhu bolo zvýšenie poplatku za vývoz KO z 12 eur na 15 eur/ obyvateľ a z 15 eur na 20 

eur/podnikatelia. Dôvodom zvýšenia poplatku bolo reálne doplácanie obce na jedného 

obyvateľa 5,07 eur. Aj po zvýšení poplatku bude obec naďalej dotovať vývoz komunálneho 

odpadu 2,07 eur na obyvateľa. Hlasovanie poslancov za zvýšenie poplatku bolo 

jednomyseľné. VZN tvorí prílohu zápisnice č. 3 

5. Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 79/2013, ktorým bola upravená daň 

z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014. Hlasovanie poslancov OcZ za zrušenie uznesenia 

bolo jednomyseľné. 

5.1 Návrh VZN č. 4/2014 o dani z nehnuteľnosti na rok 2015 nebol počas zverejnenia 

v úradnej tabuli obce Temeš od 7.11. 2014 do 22.11.2014 občanmi pripomienkovaný. 

V tomto návrhu nebola navrhovaná žiadna zmena. Hlasovanie poslancov OcZ bolo 

jednomyseľné. VZN tvorí prílohu zápisnice č. 4 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 predkladal hlavný kontrolór obce Ing. 

Jozef Krett. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš od 

19.11.2014 do 03.12.2014 poslanci OcZ plán kontrolnej činnosti jednomyseľne schválili. 



Návrh plánu tvorí prílohu zápisnice č. 5 

7. Úprava rozpočtu rok 2014 – starostka obce navrhla upraviť rozpočet obce  - presun medzi 

položkami v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Poslanci OcZ jednomyseľne 

rozhodli upraviť rozpočet obce v roku 2014 rozpočtovým opatrením č. 2/2014.   

8. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Temeš na rok 2015 

a viacročného rozpočtu na roky 2016, 2017 predkladal hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett. 

Odporučil obecnému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2015 schváliť a rozpočet na roky 

2016, 2017 vziať na vedomie. Stanovisko tvorí prílohu zápisnice č. 6 

9. Rozpočet obce na rok 2015 predkladala účtovníčka obce p. Jana Javorčeková. Poslanci 

OcZ jednomyseľne schválili rozpočet obce Temeš na rok 2015.  
9.1 Rozpočet obce na  roky 2016, 2017 predkladala p. Jana Javorčeková. Poslanci  OcZ vzali 

rozpočty na roky 2016, 2017 na vedomie. Rozpočty tvoria prílohu zápisnice č. 7  

10. Starostka obce predložila žiadosti pána Vladimíra Bagina o vyjadrenie obecného úradu 

k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu a o záväzné stanovisko obce k dodatočnému 

povoleniu stavby, ktoré doručil obecnému úradu dňa 01.12.2014. Poslanci OcZ žiadosti 

prerokovali. Žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy členovia OcZ jednomyseľne 

schválili. 
10.1 Žiadosť p. Vladimíra Bagina, o dodatočné povolenie stavby členovia OcZ 

jednomyseľne schválili. Žiadosti tvoria prílohy zápisnice č. 8 a 9  

10.2 Starostka obce predložila žiadosti o príspevok obce na rok 2015 pre TJ Slovan Temeš 

a FSk Košarinka. Poslanci príspevky pre obidve organizácie jednomyseľne schválili. 

Žiadosti tvoria prílohu zápisnice č. 10 a 11 

10.3 Starostka obce predložila poslancom OcZ záznam o prevádzke obecného motorového 

vozidla. Členovia OcZ záznam prezreli a skonštatovali, že zapísané pracovné a súkromné 

cesty sú v poriadku. Záznam je uložený v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek 

k nahliadnutiu a kontrole členom OcZ, hlavnému kontrolórovi obce  a finančnej komisii.  

10.4 Starostka informovala o darovacej zmluve medzi obcou Temeš  a Nestlé Slovensko 

s.r.o., ktoré darovalo cukrovinkárske a potravinárske výrobky na mikulášske balíčky pre deti 

v obci Temeš. 

Cukrovinky taktiež darovali majiteľ potravín pán Jaroslav Matieska a majiteľka 

pohostinstva pani Lucia Trnová.  

10.5 Starostka navrhla v tomto roku nepozývať občanov 31.12.2014 na vianočný punč, ale 

zorganizovať pohostenie novoročné 1.1.2015 o 14:00 pri budove OcÚ. Poslanci návrh 

jednomyseľne podporili.  
10.6 Inventarizačná komisia v zložení Jana Javorčeková, Milan Bagin a Miroslav Čičmanec 

bola jednomyseľne schválená.  

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

Starostka obce všetkým prítomným poďakovala za účasť na poslednom zasadnutí vo 

volebnom období 2010 – 2014 odovzdala členom OcZ ďakovné listy. Poďakovala za 

spoluprácu počas volebného obdobia 2010-2014 členom OcZ, účtovníčke obce pani Jane 

Javorčekovej a hlavnému kontrolórovi obce Ing. Jozefovi Krettovi. Zasadnutie obecného 

zastupiteľstva ukončila o18:45 hod.  

Zapísal: Milan Bagin  

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

 

                        Ladislav Katana                               .......................................... 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 



U Z N E S E N I E  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 4.12.2014 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 93/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

berie na vedomie  

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ  

 

k bodu č. 3: VZN č. 4/2013 o miestnych daniach  

Uznesenie č. 94/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ruší  

uznesenie č. 77/2013 o miestnych daniach 

 

k bodu č. 3.1: VZN o miestnom poplatku  

Uznesenie č. 95/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č. 2/2014 o miestnych daniach 

 

k bodu č. 4: VZN č. 5/2013 o poplatku za KO a DSO 

Uznesenie č. 96/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

ruší  

uznesenie č. 81/2013 o poplatku za KO a DSO 

 

k bodu č. 4.1: VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Uznesenie č. 97/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č. 3/2014 o poplatku za KO a DSO 

 

k bodu č. 5: VZN č. 3/2013 o dani z nehnuteľnosti  

Uznesenie č. 98/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ruší  

uznesenie č. 79/2013 o dani z nehnuteľnosti 

 

k bodu č. 5.1: VZN o dani z nehnuteľnosti  

Uznesenie č. 99/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č. 4/2014 o dani z nehnuteľnosti 

 

k bodu č. 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 

Uznesenie č. 100/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2015 



 

k bodu č. 7: Úprava rozpočtu na rok 2014  

Uznesenie č. 101/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

úpravu rozpočtu rok 2014  

 

k bodu č. 8: Stanovisko HK k rozpočtu na rok 2015 

Uznesenie č. 102/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

stanovisko HK k rozpočtu na rok 2015 

 

k bodu č. 9: Rozpočet na rok 2015 

Uznesenie č. 103/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

schvaľuje  

rozpočet na rok 2015 

 

k bodu č. 9.1: Rozpočet na roky 2016, 2017 

Uznesenie č. 104/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

rozpočet obce na roky 2016, 2017 

 

k bodu č. 10: Žiadosť p. V. Bagina o odňatie poľnohospodárskej pôdy 

Uznesenie č. 105/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

odňatie poľnohospodárskej pôdy pre V. Bagina 

 

 k bodu č. 10.1: Žiadosť p. V. Bagina o dodatočné povolenie stavby 

Uznesenie č. 106/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

schvaľuje  

dodatočné povolenie stavby 

 

k bodu č. 10.2: Žiadosti o príspevok FSk Košarinka  a TJ Slovan  

Uznesenie č. 107/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

príspevok pre FSk Košarinka a TJ Slovan 

 

k bodu č. 10.3: Záznam o prevádzke osobného motorového vozidla 

Uznesenie č. 108/2014 

Obecné  zastupiteľstvo v Temeši 

konštatuje, že 

zápisy v zázname sú v poriadku 

 

 



k bodu č. 10.4: Darovacia zmluva Nestlé, s.r.o. Slovensko 

Uznesenie č. 109/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

berie na vedomie 

darovaciu zmluvu 

 

k bodu č. 10.5: Vítanie Nového roku 2015 

Uznesenie č. 110/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

termín vítania Nového roku 

 

k bodu č. 10.6: Inventarizačná komisia  

Uznesenie č. 111/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

inventarizačnú komisiu  

 

 

 

Zapísal: Milan Bagin   

 

Overovatelia: Peter Výškrabka 

                        Ladislav Katana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


