
                                           Zápisnica 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 02.02.2017 

 

Prítomní:  

- poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice – príloha č. 1 

- Oľga Fakanová,starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

-  

Program: 1.Otvorenie 

                2. Kontrola uznesení  

                3. Vyhlásenie voľby na hlavného kontrolóra obce 

                4. Žiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR na individuálne potreby 

                5. Žiadosti o poskytnutie dotácie z TSK a ÚV SR 

                6. Predlženie lehoty viazanosti ponúk na miestne komunikácie  

                7. Informácie starostky  

                8. Rôzne 

 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18:00 hod.. Privítala všetkých 

prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určila p. Tibora Šedíka, za overovateľov p. p. 

Miroslava Čičmanca, Petra Výškrabku. Starostka obce oboznámila poslancov OcZ 

s programom rokovania, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce. Obecné zastupiteľstvo 

v Temeši sa v zmysle § 18a, ods. 3, posledná veta, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov uznieslo na vyhlásení voľby hlavného 

kontrolóra obce z dôvodu uplynutia funkčného obdobia terajšieho hlavného kontrolóra obce. 

V zmysle § 18a, ods. 6, určuje obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na 

kratší pracovný čas, s úväzkom 2,00 hod./ týţdeň, t.j. 5,33% z plného úväzku 37,50 

hod./týţdeň. Zároveň  povoľuje prácu vykonávať v reţime nerovnomerne rozvrhnutého 

pracovného času v zmysle § 87 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. zákonníka práce v platnom 

znení. Deň nástupu do zamestnania hlavného kontrolóra obce je 02. apríl 2017. Uchádzač na 

funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke 

označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ na adresu: Obec Temeš, Obecný 

úrad Temeš č. 140, 972 29, do 16.03.2017. Výberové konanie sa uskutoční dňa 30.03.2017 na 

rokovaní obecného zastupiteľstva. Kvalifikačné predpoklady, náleţitosti prihlášky a ďalšie 

predpoklady, uchádzača na funkciu hlavného kontrolóra sú špecifikované v návrhu na 

uznesenie, ktoré tvorí samostatnú prílohu tejto zápisnice č. 2. Návrh na výberové konanie bol 

poslancami OcZ jednomyseľne schválený. 

4. Ţiadosti o poskytnutie dotácie z MF SR zasielala starostka obce v dňoch 10.01.2017, 

24.01.2017.  V prvej ţiadosti bola poţadovaná dotácia na „Výmenu okien a dverí na budove 

domu smútku“. Kópia ţiadosti tvorí prílohu zápisnice č. 3 

4.1 V druhej dotácii obec ţiadala financie na „Opravu a rekonštrukciu miestnej komunikácie. 

Kópia ţiadosti tvorí prílohu zápisnice č. 4 

5. Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK zasielala starostka obce dňa 17.01.2017. 

Finančné prostriedky obec Temeš poţadovala na „Deň ľudových tradícií“. Kópia ţiadosti je 

prílohou zápisnice č. 5 

5.1  Ţiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR, zasielala starostka obce dňa 

30.01.2017. Finančné prostriedky obec Temeš ţiadala na „Opravu havarijného stavu 



sociálnych zariadení a zateplenie stropu kultúrneho domu. Kópia ţiadosti a popis projektu 

tvorí prílohu zápisnice č. 6 

6. Predlţenie lehoty viazanosti ponúk na miestne komunikácie z MH SR. V súlade so 

zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov bolo predĺţenie viazanosti ponúk na miestne komunikácie 

predĺţené do 30.06.2017. dôvodom predĺţenia viazanosti ponúk je zdĺhavosť procesu 

kontroly a schvaľovania ţiadosti o NFP u poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, 

ktorým je Pôdohospodárska platobná agentúra. Výzva obce Temeš na predkladanie ponúk 

bola uverejnená vo vestníku UVO č. 236/2015 pod číslom 23483 – WYP dňa 30.11.2015. 

predĺţenie lehoty viazanosti ponúk od Via – kom s.r.o. Kukučínova 39, 911 01 Trenčín, 

CESTY NITRA a.s., Murgašova 6, 949 78 Nitra, STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 

18 Bratislava tvoria prílohu zápisnice č. 6 

7. Informácie starostky obce. Starostka informovala poslancov OcZ o spotrebe elektrickej 

energie po výmene verejného osvetlenia v minulom roku. Obec Temeš ušetrila na VO v roku 

2016 – 780,00 eur. V tomto roku bude starostka rokovať so SSE – Ţilina ohľadom odberu 

elektrickej energie v budovách obce Temeš.  

7.1 Starostka obce informovala členov OcZ o pláne zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

O termínoch vývozu komunálneho odpadu, súkromným podnikateľom FOFO – František 

Fojtík, o termínoch vývozu plastov a skla spoločnosťou VEPOS s.r.o. Nováky.   

7.2 Starostka informovala o liste, ktorý posielala  občanom obce Temeš. V ktorom zhrnula 

informácie a ţivot v roku 2016 v Temeši. 

7.3 Obecné zastupiteľstvo prerokovalo odpredaj zváracieho prístroja a motora stavebného 

výťahu.  

 

 

Zapísal: Tibor Šedík  

 

 

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

  

                         Peter Výškrabka                                            ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 



O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e   T e m e š  

 

 

U Z N E S E N I A  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 02.02.2017  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 1/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

 

k bodu 3: Vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce 

Uznesenie č. 2/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

vyhlásenie výberového konania na hlavného kontrolóra obce Temeš 

 

k bodu č. 4: Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na výmenu okien a dverí na dome 

smútku 

Uznesenie č. 3/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR na výmenu okien a dverí na dome smútku  

 

k bodu č. 4.1: Žiadosť o poskytnutie dotácie na opravu a rekonštrukciu miestnej 

komunikácie  

Uznesenie č. 4/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť o poskytnutie dotácie na opravu a rekonštrukciu miestnej komunikácie  

 

k bodu č. 5: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK 

 

Uznesenie č. 5/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

ţiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK 

 

 

k bodu č. 5.1: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR 

Uznesenie č. 6/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR 



k bodu č. 6: Predlženie lehoty viazanosti ponúk na miestne komunikácie 

Uznesenie č. 7/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

predlţenie lehoty viazanosti ponúk na miestne komunikácie 

 

k bodu č. 7: Informácie starostky obce o spotrebe elektrickej energie 

Uznesenie č. 8/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie starostky obce o spotrebe elektrickej energie 

 

k bodu č. 7. 1: Informácie starostky obce o termínoch vývozu odpadu  

Uznesenie č. 9/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie starostky obce o termínoch vývozu odpadu 

 

k bodu č. 7. 2: Informácie starostky obce o liste občanom 

Uznesenie č. 10/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie starostky obce o liste občanom 

 

 

k bodu č. 7. 3: Odpredaj zváracieho prístroja a motora stavebného výťahu 

Uznesenie č. 11/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

odpredaj zváracieho prístroja a motora stavebného výťahu 

 

 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

 

 

Overovatelia:  Miroslav Čičmanec                                            Peter Výškrabka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


