
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 08.11.2018  

 

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Kontrola uznesení 

                   3.  Zápis do kroniky rok 2004 

                   4.  Ţiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodár. pôdy p. Lipták 

                   5.  VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za KO a DSO 

                   6.  VZN č. 2/2018 o miestnych daniach   

                    7.   VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľnosti 

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

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 
Za zapisovateľa určila p. Tibora Šedíka za overovateľov p. p. Miroslava Čičmanca, Petra 

Výškrabku  .  

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Zápis do kroniky za rok 2004 obce predkladala starostka obce, vypracovala kronikárka 

obce Mgr. Darina Blahová. Poslanci OcZ zápis jednomyseľne odsúhlasili. Zápis tvorí prílohu 

zápisnice č. 2 

4. Ţiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu rekreačnej chalupy na 

parcele č. 501/2 v k. ú. Temeš poţiadal p. Robert Lipták, bytom Clementisa 252/14, 971 01 

Prievidza. Poslanci OcZ návrh k odňatiu poľnohospodárskej pôdy prerokovali a navrhli 

nasledujúce stanovisko: obec Temeš neplánuje v miestnej časti „Rovienky“, kde sa uvedená 

parcela č. 501/3 nachádza rozšíriť inţinierske siete a miestne komunikácie. Majiteľ pozemku 

si musí tieto urobiť na vlastné náklady. Za týchto podmienok poslanci OcZ jednomyseľne 

súhlasia s odňatím poľnohospodárskej pôdy na výstavbu rekreačnej chalupy. Ţiadosť je 

prílohou zápisnice č. 3, výpis z uznesenia je uloţený v kancelárii starostky obce v zloţke 

„Výpisy z uznesení“.  

5. VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol 

zverejnený v úradnej tabuli obce od 25.10.2018 do 08.11.2018 na pripomienkovanie občanov. 

Návrh nebol zo strany občanov pripomienkovaný. Z dôvodu zmeny zberovej spoločnosti  

obec musí pristúpiť k zvýšeniu poplatku za KO a DSO, preto poslanecký návrh zvýšenia 

poplatku na 18 eur/osoba bol podporený jednomyseľne. VZN č. 1/2018 tvorí prílohu 

zápisnice č. 4 

6. VZN č. 2/2018 o miestnych daniach bol zverejnený v úradnej tabuli obce od 25.10.2018 do 

08.11.2018 na pripomienkovanie občanov. Návrh nebol pripomienkovaný zo strany občanov 

ani poslancov OcZ. VZN č. 2/2018 zostáva bez zmeny v poplatkoch, poslanci OcZ  tento 

jednomyseľne schválili. VZN č. 2/2018 tvorí prílohu zápisnice č. 5 

7. VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľnosti  bol zverejnený v úradnej tabuli obce od 25.10.2018 

do 08.11.2018 na pripomienkovanie občanov. Návrh nebol pripomienkovaný zo strany 

občanov ani poslancov OcZ. VZN č. 3/2018 zostáva bez zmeny v poplatkoch. Poslanci OcZ 

tento jednomyseľne schválili. VZN č. 3/2018 tvorí prílohu zápisnice č. 6 

8. Starostka obce informovala poslancov OcZ o kontrole z PPA Trenčín na miestne 

komunikácie, ktoré boli realizované v mesiaci júl/2018. Z tohto dôvodu obec nepripravila 



rozpočet na rok 2019. Rozpočet bude pripravený 06.12.2018. Zodpovedná Jana Javorčeková, 

samostatný odborný referent obce Temeš.   

8.1 Poslanec OcZ p. Tibor Šedík ústne poţiadal účtovníčku obce o predloţenie podkladov, na 

základe ktorých sa vyplácajú občania na dohodu. Účtovníčka obce a starostka na zasadnutí 

OcZ dňa 8.11.2018 informovali poslancov OcZ, ţe v roku 2018 pracovali na dohodu 5 

zamestnanci a bola im vyplatená odmena vo výške 1 864,60 eur spolu s odvodmi do 

poisťovní. Informáciu o konkrétnych menách a výške odmeny poskytnúť nemohli na základe 

zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto 

informácia poslancovi p. Tiborovi Šedíkovi nepostačovala a tak poţiadal hlavného kontrolóra 

obce, aby túto skutočnosť skontroloval podľa § 12 zákona č. 369/1990 Zb. Hlavný kontrolór 

obce Temeš túto skutočnosť prisľúbil skontrolovať podľa svojich moţností čo najskôr. Dňa 

9.11.2018 písomne poţiadal poslanec OcZ  p.Tibor Šedík o kontrolu podľa § 11ods. 2 zákona 

č.369/1990 Zb.  

8.2 Poslanec OcZ p. Peter Výškrabka pripomenul opravu VO pri cintoríne. Starostka obce 

predloţila ţiadosť o opravu VO, ktorú posielala firme MINERÁL MMV a.s., Brnianska 2, 

Trenčín. V mesiaci október to bolo 2x  a v novembri zatiaľ 1x., obec opätovne poţiada  

Minerál MMV o opravu VO. Kópia ţiadosti tvorí prílohu zápisnice č. 7   

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

Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín 

nasledujúceho zasadnutia OcZ.  

 

 

 

Zapísal: Tibor Šedík                                          

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b e c n é  z a s t u pi 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 08.11.2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 91/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: Zápis do kroniky rok 2004 

Uznesenie č. 92/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zápis do kroniky rok 2004 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 4: Ţiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu  

rekreačnej chalupy 

 

Uznesenie č. 93/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

ţiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na výstavbu  rekreačnej chalupy p. 

Robert Lipták 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 5: VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za KO a DSO 

Uznesenie č. 94/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č. 1/2018 o miestnom poplatku za KO a DSO 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

bod č. 6: VZN č. 2/2018 o miestnych daniach   

Uznesenie č. 95/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 



VZN č. 2/2018 o miestnych daniach 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

bod č. 7: VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľnosti   

Uznesenie č. 96/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č. 3/2018 o dani z nehnuteľnosti 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

bod č. 8: Kontrola PPA Trenčín na miestne komunikácie a príprava rozpočtu na r. 2019 

Uznesenie č. 97/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

kontrolu PPA Trenčín na miestne komunikácie a prípravu rozpočtu na r. 2019 

 

bod č. 8.1:  Ţiadosť poslanca OcZ p. Tibora Šedíka o kontrolu dokladov 

Uznesenie č. 98/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá 

hlavnému kontrolórovi obce preveriť ţiadosť poslanca OcZ p. Tibora Šedíka o kontrolu 

dokladov 

Zodpovedný: Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Termín: 31.12.2018 

 

bod č. 8.2: Oprava VO pri cintoríne 

Uznesenie č. 99/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá 

zaslať opätovnú ţiadosť na opravu VO pri cintoríne 

Zodpovedná: Jana Javorčeková, samostatný odborný referent  

Termín: 25.11.2018 

 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec                                         Peter Výškrabka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


