
 

Z á p i s n i c a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 06.06.2019  

 

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

Neprítomný poslanec OcZ: Radoslav Krpelan, ospravedlnený z pracovných dôvodov 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

- Jana Javorčeková, samostatný odborný referent  

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu 

                   5. Návrh záverečného účtu za rok 2018 

                   6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2019 

                   7. Schválenie odborného lesného hospodára  

                   8. Požiadavka na odkanalizovanie obce 

                   9. Informácie k poskytnutým dotáciám 

                  10. Zápisy do kroniky r. 2005 – 2009  

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

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 
2. Za zapisovateľa určila p. Ľubicu Fakanovú za overovateľov p. p. Pavla Bernáta, Ladislava 

Oršulu.  

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

Uznesenia boli splnené okrem uznesenia č. 18/2019, ktoré zostáva v trvaní. 

4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018 predkladal Ing. Jozef Krett, hlavný 

kontrolór obce Temeš, v ktorom skonštatoval: Pôvodný celkový rozpočet obce  bol zostavený 

ako vyrovnaný vo výške 61 491,00 eur. V priebehu roku 2018 bol pôvodný rozpočet na 

základe uznesení OcZ zmenený dvakrát na základe schválenia prislúchajúceho súboru 

rozpočtových opatrení. Konečný platný rozpočet obce Temeš bol po zmenách nasledovný:   

- Beţné príjmy boli plánované vo výške 77 458,00 eur. Beţné výdavky boli plánované vo 

výške 75 458,00 eur. Beţný rozpočet tak bol plánovaný ako prebytkový o + 2 000,00 eur. 

- Kapitálové príjmy boli plánované vo výške 58 038,00 eur. Kapitálové výdavky boli 

plánované vo výške 64 977,00 eur. Kapitálový rozpočet bol plánovaný ako schodkový o – 

6 939,00 eur.  

- Finančné operácie v príjmovej časti boli plánované vo výške 64 976,00 eur a vo výdavkovej 

časti boli plánované vo výške 59 027,00 eur. Finančné operácie tak boli plánované ako 

prebytkové o + 5 949,00 eur. Celkový rozpočet obce Temeš tak bol nakoniec plánovaný ako 

prebytkový o + 1 010,00 eur, keď celkové príjmy boli rozpočtované vo výške 200 472,00eur 

a celkové výdavky boli rozpočtované vo výške 199 462,00 eur.  

 

Celkové príjmy spolu sa tak naplnili na 99,00 %, čo predstavuje finančnú čiastku vo výške 

198 464,52 eur. Celkové výdavky sa naplnili na 98,29%, čo predstavuje finančnú čiastku 

196 059,30 eur. Celkový rozpočet vrátane FO tak bol prebytkový o + 2 405,22 eur. 

 

 Hlavný kontrolór obce odporučil rozdiel hospodárenia t. j. 2 405, 22 eur vrátiť do rezervného 

fondu, ako prebytok FO a  poslancom OcZ schváliť celoročné hospodárenie obce Temeš za 

rok 2018 bez výhrad. Poslanci OcZ vzali odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018 

na vedomie. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2018 tvorí prílohu 

zápisnice č. 2. 



5. Záverečný účet obce Temeš za rok 2018 vypracovala Jana Javorčeková, samostatný 

odborný referent obce Temeš, predkladal hlavný kontrolór obce Temeš. Návrh záverečného 

účtu bol zverejnený na webovom sídle a v úradnej tabuli obce Temeš od 21.05.2019 do 

06.06.2019. Záverečný účet obsahuje 12 častí a to: rozpočet obce na rok 2018, rozbor plnenia 

príjmov za rok 2018, rozbor čerpania výdavkov za rok 2018, výsledok rozpočtového 

hospodárenia za rok 2018, tvorba a pouţitie prostriedkov rezervného s sociálneho fondu, 

finančné usporiadanie vzťahov voči: zriadeným právnickým osobám, zaloţeným právnickým 

osobám, ŠR, ŠF, ostatným právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom, bilanciu aktív 

a pasív k 31.12.2018, prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018, prehľad o poskytnutých 

zárukách, prehľad o nákladoch a výnosoch v podnikateľskej činnosti, návrh uznesenia, 

zoznam príloh. Po prerokovaní poslanci OcZ jednomyseľne rozhodli schváliť  vrátenie 

prebytku 2 405,22 eur do rezervného fondu.  

Celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2018 schválili poslanci OcZ bez výhrad. Návrh 

záverečného účtu obce Temeš a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 tvorí prílohu zápisnice 

č. 3 

6. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2019 predkladal hlavný kontrolór obce 

Temeš Ing. Jozef Krett. Poslanci OcZ jednomyseľne schválili plán kontrolnej činnosti HK na 

2.polrok 2019. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš na 2.polrok 

2019,  tvorí prílohu zápisnice č. 4  

7. Odborný lesný hospodár obce Temeš p. Hudec ukončil svoju činnosť na základe odchodu 

do dôchodku. Nový lesný hospodár obce Temeš sa stal od 06.06.2019 p. Ing. Pavel Bernát, 

číslo osvedčenia 392/2018 – TN, Temeš č. 98, 972 29, ktorý bude zabezpečovať pre našu 

obec odbornú lesnú činnosť. Poslanci OcZ informáciu o novom lesnom hospodárovi vzali na 

vedomie. Kópia oznámenie o zabezpečení činnosti odborného lesného hospodára tvorí prílohu 

zápisnice č. 5  

8. Poţiadavka na odkanalizovanie obce Temeš bola odoslaná na ZMOS spoločne s obcami 

Dlţín, Čavoj, Horné Vestenice, Nitrianske Sučany, Nitrica, Seč, ktoré taktieţ nie sú zaradené 

v aglomeráciách na odkanalizovanie obcí. Naša poţiadavka bola zaradiť spomenuté obce, v 

„Návrhu pozičného dokumentu ZMOS k príprave programového obdobia EŠIF 2021 – 2027“  

v časti – výstavba a modernizácia inţinierskych sietí – vodovody a kanalizácie, Wifi siete 

a prístupové body. Poslanci OcZ informáciu o poţiadavke na odkanalizovanie obce vzali na 

vedomie Poţiadavka tvorí prílohu zápisnice č. 6 

9. Informácie k poskytnutím dotáciám predkladala starostka obce. Dňa 12.4.2019 bola obci 

Temeš poskytnutá dotácia z MF SR vo výške 9 500,00 eur na nákup komunálneho 

malotraktora. Dotácia je účelovo určená na čiastočnú úhradu výdavkov spojených s nákupom 

spomínaného malotraktora. Obec v súlade s § 4 výnosu je povinná sa podieľať na financovaní 

predmetnej akcie najmenej vo výške 10% z celkových výdavkov. Poslanci OcZ informáciu 

o poskytnutej dotácii vzali na vedomie Kópia oznámenia k poskytnutej dotácii tvorí prílohu 

zápisnice č. 7 

9.1 Dňa 10.05.2019 bola obci Temeš poskytnutá dotácia z UV SR  na Vybudovanie detského 

ihriska vo výške 8 000,00 eur. Dotácia je účelovo viazaná na čiastočnú úhradu výdavkov 

detského ihriska. Spolufinancovanie obce Temeš musí byť zachované minimálne vo výške 

5% z celkového rozpočtu projektu. Projektová dokumentácia je uloţená v kancelárii starostky 

obce a kópia oznámenia poskytnutej dotácie tvorí prílohu č. 8 

10. Zápisy do kroniky za roky 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 vypracovala Mgr. Darina 

Blahová, kronikárka obce. Poslanci OcZ tieto zápisy jednomyseľne schválili. Zápisy rokov 

2005 – 2009 tvoria prílohu zápisnice č. 9 

11. Starostka informovala o oprave VO pri cintoríne, ktoré firma Minerál MMV, Trenčín 

dlhodobo ignorovala.  

11.1 Na vypracovanie cenovej ponuky na miestne komunikácie obec oslovila spoločnosť 

Strabag. V obci nie sú opravené ešte 3 vetvy MK. Teraz je moţnosť čerpať EF cez operačné 

programy MAS. Obec plánuje tieto vyuţiť a rekonštruovať MK v časti Rovniny, cesty ku KD 

a Záhumnie /vrátane cesty pri bývalej Jednote/.  



11.2 Starostka navrhla opravu chodníka a schodov pri dome smútku. Pod bodovou OcÚ 

vybetónovať plochu na kontajnery na sklo, šatstvo a tetrapaky. Informovala o kontrole 

z HAZZ v Prievidzi, o odhodených zvyškoch hovädzieho dobytka pod cintorínom, ktoré 

musela obec zlikvidovať na vlastné náklady. O brigáde na miestnom cintoríne, ktorej sa 

zúčastnili nasledovní občania: p. Anna Matiesková č.d. 59, Eva Mazáňová, Emília Trnová, 

Anna Matiesková č.d. 116, Anna Bernátová, Marta Fakanová, Edita Halašková, Irena 

Baginová, Ruţena Derajová, Andrea Halašková, Anna Halašková, Darina Blahová a Ján 

Králik a ktorým touto cestou ďakujeme za pomoc.  

11.3 Poďakovanie starostka obce vyslovila aj  poslancovi p. Radoslavovi Krpelanovi za 

výrobu nerezových častí k preliezkam, ktoré vyrobil na vlastné náklady. Taktieţ  za osadenie 

detských preliezok pod budovou OcÚ, pri ktorých pomáhal p. Michal Fakan. Ďalšie 

poďakovanie patrí poslancovi p. Petrovi Výškrabkovi za osadenie tabuľky ku kompostérom, 

ktoré obec dostala v rámci projektu „Obstaranie záhradných kompostérov pre obce 

Regionálneho zdruţenia  obcí Magura – Stráţov“. Poďakovala predsedovi a chlapom 

z Urbáru, za zabezpečenie májov a ich odstránenie, členom FSk za program. V závere 

poďakovala všetkým poslancom OcZ za pomoc pri príprave podujatia k 20. výročiu vzniku 

Košarinky a zároveň dňa ľudových tradícií, ktoré s konalo 18.5.2019.  

11.4 Starostka obce navrhla opätovne osloviť dotknuté strany na opravu temešského mostu, 

ktorý je jedinou prístupovou cestou do dediny. Poslanci OcZ jej návrh jednomyseľne 

podporili a poverili starostku obce Temeš napísať list SSC, Rybné hospodárstvo Temeš, 

Povodie Váhu,  OÚ odbor ţivotného prostredia Prievidza, ktorý podpíšu všetci poslanci OcZ 

v Temeši.  

11.5 OZ Ľudia pre Bôrik, Nitrianske Pravno poţiadalo Obec Temeš o sponzorský príspevok 

na 12.ročník Bôrikovských hodov – Dňa rodiny. Poslanci OcZ jednomyseľne schválili 

sponzorský príspevok v podobe darčekových predmetov. Ţiadosť  OZ ĽPB tvorí prílohu 

zápisnice č. 10 

11.6 Poslanci OcZ odporučili starostke obce osloviť Ing. Jozefa Bernáta na vymeranie parcely 

pod detské ihrisko.  

11.7 Poslankyňa Ľubica Fakanová, navrhla obnoviť tradíciu pálenia vatry. Poslanci OZ tento 

návrh jednomyseľne podporili a odporučili starostke obce organizačne zabezpečenie podujatie  

Záver -  po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľka  prečítala prijaté uznesenia. 

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

zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončila o 21:15 hod. 

 

Zapísal: Ľubica Fakanová 

 

 

Overovatelia: Pavel Bernát                                                ............................................. 

 

                        Ladislav Oršula                                            ............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 06.06.2019  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 21/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

 

bod č. 4: Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce Temeš k záverečnému účtu 

Uznesenie č. 22/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

      a.)  správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce Temeš za rok 2018 

b.) stanovisko hlavného kontrolóra obce Temeš za rok 2018 

 

 

bod č. 5: Záverečný účet obce Temeš za rok 2018 

Uznesenie č. 23/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

výsledok celkového rozpočtového hospodárenia obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie 

bez výhrad 

Hlasovanie poslancov OcZ:  Za:           4 
                                   Proti:             - 
                                                Zdrţal sa:       - 

                                             Neprítomný:     1 

 

 

bod č. 6: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce  na 2.polrok 2019   

Uznesenie č. 24/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2.polrok 2019   

Hlasovanie poslancov OcZ:  Za:           4 
                                   Proti:             - 
                                                Zdrţal sa:       - 

                                             Neprítomný:     1 

 

bod č. 7: Odborný lesný hospodár obce Temeš 

Uznesenie č. 25/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o novom lesnom hospodárovi 

 

bod č. 8: Požiadavka na odkanalizovanie obce Temeš 

Uznesenie č. 26/2019 



Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť obce Temeš na odkanalizovanie 

 

 

bod č. 9: Poskytnutie dotácie z MF SR na nákup komunálneho malotraktora 

Uznesenie č. 27/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

poskytnutie dotácie z MF SR na nákup komunálneho malotraktora 

 

bod č. 9.1: Poskytnutie dotácie z UV SR na vybudovanie detského ihriska 

Uznesenie č. 28/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

poskytnutie dotácie z UV SR na vybudovanie detského ihriska 

 

bod č. 10: Zápisy do kroniky za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

Uznesenie č. 29/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zápisy do kroniky za roky 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

Hlasovanie poslancov OcZ:  Za:           4 
                                   Proti:             - 
                                                Zdrţal sa:       - 

                                             Neprítomný:     1 

 

bod č. 11: Informácia o oprave VO              

Uznesenie č. 30/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o oprave VO 

 

  bod č. 11.1: Vypracovanie cenovej ponuky na miestne komunikácie  

Uznesenie č. 31/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

vypracovanie cenovej ponuky na miestne komunikácie  

 

bod č. 11.2: Informácie starostky obce 

Uznesenie č. 32/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie starostky obce 

 

 
 

bod č. 11.3: Poďakovanie starostky obce 

         

Uznesenie č. 33/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

poďakovanie starostky obce 



 

bod č. 11.4: Oprava temešského mostu 

Uznesenie č. 34/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

poveruje 

starostku obce vyzvať dotknuté orgány na opravu temešskéhu mostu 

Hlasovanie poslancov OcZ:  Za:           4 
                                   Proti:             - 
                                                Zdrţal sa:       - 

                                             Neprítomný:     1 

 

 

bod č. 11.5: Sponzorský príspevok pre OZ Ľudia pre Bôrik 

Uznesenie č. 35/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

sponzorský príspevok pre OZ Ľudia pre Bôrik vo forme darčekových predmetov 

Hlasovanie poslancov OcZ:  Za:           4 
                                   Proti:             - 
                                                Zdrţal sa:       - 

                                             Neprítomný:     1 

 

bod č. 11.6: Osloviť Ing. Jozefa Bernáta na vymeranie parcely pod detské ihrisko 

Uznesenie č. 36/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča   

osloviť Ing. Jozefa Bernáta na vymeranie parcely pod detské ihrisko 

 

 

bod č. 11.7: Zabezpečenie vatry 

Uznesenie č. 37/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča   

zabezpečiť podujatie pálenie vatry 

 

Zapísal: Ľubica Fakanová 

 

 

Overovatelia: Pavel Bernát                                                 Ladislav Oršula                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


