
Zápisnica  

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo           

dňa 9.10.2015  

 

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

                                                             - Oľga Fakanová, starostka obce 

Počet neprítomných poslancov OZ: 0  
 
Program: 1. Otvorenie 
               2. Kontrola uznesení 
              3. Schválenie preklenovacieho úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia  

 

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

prítomných, oboznámila s programom, ktorý poslanci OZ jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie o programe: Za 5, Proti , Zdržal sa 0. Program rokovania bol jednomyseľne 

schválený. 

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Starostka obce informovala poslancov OZ o schválení žiadosti z Ministerstva hospodárstva 

SR o NFP pre obec Temeš z opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia. 

Pre obec Temeš bola schválená podpora vo výške 49 549, 82 EUR pričom celkové oprávnené 

výdavky projektu boli schválené vo výške 52 157,70 EUR. MH SR rozhodlo o nasledovnom 

financovaní projektu – obec Temeš bude projekt realizovať refundáciou, predfinancovaním 

alebo kombináciou oboch bodov. Poslanci OZ v diskusii dospeli k záveru, že obec bude 

projekt financovať refundáciou. Obecné zastupiteľstvo schválilo prijatie úveru od Slovenskej 

záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 49 549,82 eur na financovanie „Obnovy verejného 

osvetlenia v obci Temeš“ za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve. Zabezpečenie úveru 

bude formou blankozmenky obce a záložným právom k pohľadávke z dotačného účtu 

v SZRB.  Hlasovanie o úvere: Za 5, Proti 0, Zdržal sa 0. Poslanci OZ jednomyseľne 

schválili úver na verejné osvetlenie formou refundácie. 

3.1 Členovia OcZ schválili zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2015  

Záver -  po prerokovaní programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenie. Starostka 

poďakovala všetkým prítomným za účasť na mimoriadnom rokovaní, oznámila termín 

nasledujúceho zasadnutia, ktoré sa bude konať 29.októbra 2015 o 18.00 h. v zasadačke OcÚ, 

pokiaľ nebude vážny dôvod na zmenu termínu. 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

Overovatelia: Milan Bagin                                  .................................................... 

 

                         Miroslav Čičmanec                      ..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 



U Z N E S E N I E  

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 

9.10.2015 

 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 75/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

financovanie verejného osvetlenia refundáciou za podmienok dohodnutých v úverovej zmluve 

v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, formou blankozmenky obce a záložným právom 

k pohľadávke z dotačného účtu 

 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

Overovatelia: Milan Bagin                                               Miroslav Čičmanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce  

 

 

 

 


