
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 5.12.2019  

 

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

Neprítomný poslanec OcZ: Pavel Bernát, ospravedlnený z dôvodu PN 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, HK obce 

- Jana Javorčeková, SOF obce 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. VZN č.1/2019 o poplatku za KO a DSO na rok 2020 

                   5. VZN č.2/2019 o miestnych daniach na rok 2020 

                   6. VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 

                   7. Zmena rozpočtu na rok 2019 

                   8. Rozpočet obce Temeš na rok 2020 

                   8.1 Rozpočty na roky 2021,2022 

                   9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 

                  10. Informácie starostky obce  

                  11. Rôzne 

 

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. Ladislava Oršulu za overovateľov p. p. Radoslava Krpelana, Petra 

Výškrabku.  

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

Uznesenia boli splnené. 

4. Návrh VZN č.1/2019 o poplatku za KO a DSO na rok 2020 bol zverejnený v úradnej tabuli 

obce od 18.11.2019 do 03.12.2019 na pripomienkovanie občanov. Návrh nebol zo strany 

občanov pripomienkovaný. Z dôvodu, že v roku 2020 bude musieť obec platiť zvýšenú 

sadzbu za uloženie odpadu 22 eur/tona, obec musí pristúpiť k zvýšeniu poplatku za KO 

a DSO.  Preto poslanecký návrh zvýšenia poplatku na 23,00,- eur/osoba/rok bol podporený 

v hlasovaní 3/5 väčšinou. Poslanec Peter Výškrabka sa zdržal hlasovania. VZN č. 1/2019 na 

rok 2020 je uložený v zložke VZN obce Temeš.  

5. Návrh VZN č.2/2019 o miestnych daniach na rok 2020 bol zverejnený v úradnej tabuli 

obce od 18.11.2019 do 03.12.2019 na pripomienkovanie občanov. Návrh nebol zo strany 

občanov pripomienkovaný. Miestne dane na rok 2020 neboli zvýšené. Poslanci OcZ, VZN 

jednomyseľne schválili. VZN č. 2/2019 na rok 2020 je uložený v zložke VZN obce Temeš. 

6. VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 bol zverejnený v úradnej tabuli obce od 

18.11.2019 do 03.12.2019 na pripomienkovanie občanov. Návrh nebol zo strany občanov 

pripomienkovaný. Daň z nehnuteľnosti  na rok 2020 nebola zvýšená. Poslanci OcZ, VZN 

jednomyseľne schválili. VZN č. 3/2019 na rok 2020 je uložený v zložke VZN obce Temeš. 

7. Zmenu rozpočtu na rok 2019 predkladala p. Jana Javorčeková, samostatný odborný referent 

obce Temeš. Rozpočet bol upravený rozpočtovým opatrením č. 2/2019 po úprave rozpočtu  

budú bežné príjmy 69 107,00 eur, kapitálové príjmy sú v sume 17 500 eur, finančné operácie  



2 406,00 eur. Bežné výdavky sa zvýšia zo 62 191,00 eur na 68 370,00 eur, kapitálové 

výdavky sa zvýšia o 8 400,00 eur, finančné operácie sú 0,00 eur. Celkový rozpočet po 

úpravách je nasledovný príjmy celkom  89 013,00 eur  a výdavky celkom 76 770,00 eur. 

Zmena rozpočtu na rok 2019 bola jednomyseľne schválená. 

8. Návrh rozpočtu obce Temeš na rok 2020 predkladala p. Jana Javočeková, samostatný 

odborný referent. Návrh rozpočtu obce Temeš bol zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš od  

20.11.2019 do 5.12.2019. K návrhu rozpočtu na rok 2020 podával HK obce Temeš, Ing. Jozef 

Krett, svoje odborné stanovisko, v ktorom odporučil návrh rozpočtu obce Temeš schváliť, tak 

ako bol predložený.  Rozpočet obce Temeš na rok 2020 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. 

Rozpočet na rok 2020 tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice. 

8.1 Rozpočet obce Temeš na roky 2021,2022 predkladala p. Jana Javorčeková, samostatný 

odborný referent. Návrh rozpočtu na roky 2021,2022 bol zverejnený v úradnej tabuli obce od 

20.11.2019 do 5.12.2019. Poslanci OcZ vzali rozpočet obce Temeš na rok 2021,2022 na 

vedomie. Rozpočet obce Temeš na rok 2021,2022 tvorí prílohu tejto zápisnice č. 4. 

9. Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 predkladal HK obce Temeš Ing. Jozef 

Krett. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 poslanci OZ jednomyseľne schválili. Plán 

KČ na prvý polrok 2020, tvorí prílohu zápisnice č. 5. 

10. Starostka obce predkladala ponuku z MY –Hornonitrianske noviny, na uverejnenie 

vianočného želania. Ponuka od tohto periodika je v sume 46,80 eur. Poslanci OcZ tento návrh 

zamietli s odôvodnením, že samospráva obce každoročne posiela pozdrav do každej rodiny 

v obci a je to osobnejšie, ako v novinách. Z toho dôvodu nesúhlasí OcZ  so zverejnením. 

K tomuto bodu preto nebolo prijaté uznesenie. Ponuka periodika tvorí prílohu zápisnice č. 6. 

10.1 Starostka obce navrhla zriadiť inventarizačnú komisiu v zložení Jana Javorčeková, 

Ľubica Fakanová, Peter Výškrabka. Poslanci OZ návrh jednomyseľne schválili.  

10.2 Úpravu rozpočtu navrhla starostka obce ohľadom presunu financií medzi položkami, na 

ktorú má kompetenciu v súlade so zákonom o  rozpočtových pravidlách. Rozpočet na rok 

2019 bol upravený rozpočtovým opatrením č. 3/2019. Poslanci OcZ jednomyseľne schválili 

rozpočtové opatrenie č. 3/2019 

11. Starostka obce navrhla jednorazovo schváliť odmenu HK obce do výšky 17% jeho 

funkčného platu. Ako dôvod uviedla, že v obci Temeš má HK len 5% úväzok, to pokrýva 

účasť na zasadnutiach OcZ. Prácu HK vykonáva Ing. Jozef Krett  aj vo svojom voľne, pretože 

obec potrebuje vypracovať rôzne odborné posudky. Tieto sú potrebné k projektom, ktoré obec 

žiada z MF SR, EÚ atď. Poslanci OcZ návrh jednomyseľne schválili.   

11.1 Poslanci OcZ navrhli starostke obce od 1.1.2020 mesačné zvýšenie platu o 10%.  Obecné 

zastupiteľstvo tento návrh jednomyseľne schválilo.  

 

 

Zapísal: Ladislav Oršula  

 

 

Overovatelia:  Radoslav Krpelan                                        ........................................ 

 

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

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 



 
U z n e s e n i  a 

 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 5.12.2019  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

Uznesenie č. 81/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný - 1 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 82/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 4: VZN č.1/2019 o poplatku za KO a DSO na rok 2020 

Uznesenie č. 83/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č.1/2019 o poplatku za KO a DSO na rok 2020 

Hlasovanie poslancov:  Za - 3                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 1 /Peter Výškrabka/ 

                                        Neprítomný - 1 

 

bod č. 5: VZN č.2/2019 o miestnych daniach na rok 2020 

Uznesenie č. 84/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č.2/2019 o miestnych daniach na rok 2020 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný - 1 

 

bod č. 6: VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 

Uznesenie č. 85/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 



schvaľuje  

VZN č.3/2019 o dani z nehnuteľnosti na rok 2020 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný - 1 

 

bod č. 7: Zmena rozpočtu na rok 2019 

Uznesenie č. 86/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu na rok 2019 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný - 1 

 

bod č. 8: Rozpočet obce Temeš na rok 2020 

Uznesenie č. 87/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

rozpočet obce Temeš na rok 2020 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný - 1 

 

bod č. 8.1: Rozpočty na roky 2021,2022 

Uznesenie č. 88/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

rozpočty na roky 2021,2022 

 

 

bod č. 9: Návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 

Uznesenie č. 89/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný - 1 

 

bod č. 10: Uverejnenie vianočného želania v MY –Hornonitrianske noviny 
 

k tomuto bodu nebolo prijaté uznesenie 

 

 

 



bod č. 10.1: Inventarizačná komisia 

Uznesenie č. 90/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný – 1 

 

bod č. 10.2: Úprava rozpočtu RO č. 3/2019  

Uznesenie č. 91/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

úpravu rozpočtu RO č. 3/2019 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný – 1 

 

 

bod č. 11: Odmena HK obce do výšky 17% funkčného platu 

Uznesenie č. 92/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

odmenu HK obce do výšky 17% funkčného platu 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný - 1 

 

bod č. 11.1: Od 1.1.2020 mesačné zvýšenie platu o 10% starostke obce  

Uznesenie č. 93/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

od 1.1.2020 mesačné zvýšenie platu o 10% starostke obce 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                        Neprítomný - 1 

 

 

Zapísal: Ladislav Oršula 

 

Overovatelia: Radoslav Krpelan                                     Peter Výškrabka 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


