
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 18.06.2020  

Počet prítomných poslancov OcZ: 3 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

- Jana Javorčeková, samostatný odborný referent 

- Vladimír Bagin, občan obce Temeš 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019  

                   5.  Návrh záverečného účtu za rok 2019  

                   6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2020 

                   7.  Informácie starostky obce Temeš 

                   8.  Sťažnosti občanov 

                   9.  Rôzne 

                   10. Záver  

 

Pred zasadnutím obecného zastupiteľstva všetci prítomní podpísali Čestné prehlásenie, 

že im nebola nariadená domáca izolácia, a že neboli v úzkom kontakte so žiadnou 

osobou podozrivou z ochorenia COVID – 19 alebo s osobou s potvrdeným ochorením 

COVID – 19. Toto vyhlásenie poskytli obci Temeš v súvislosti s rokovaním OcZ.  

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. Petra Výškrabku, 

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

Uznesenia boli splnené. 

4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019 predkladal hlavný kontrolór obce   

Ing. Jozef Krett, v ktorom skonštatoval: Pôvodný celkový rozpočet obce Temeš na rok 2019 

bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 62 191,00 €. V priebehu roku 2019 bol rozpočet na 

základe uznesení OcZ zmenený trikrát na základe schválenia prislúchajúceho súboru 

rozpočtových opatrení. Bežné príjmy obce boli vo výške 72 526,26 €, bežné výdavky boli vo 

výške 64 441, 47 €. Bežný rozpočet tak bol prebytkový o + 8 084, 79€. Hlavný kontrolór obce 

odporučil rozdiel hospodárenia obce Temeš 8 084, 79€ vrátiť do rezervného fondu, ako 

prebytok  FOa poslancom OcZ schváliť celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2019 bez 

výhrad. Odborné stanovisko vzali poslanci OcZ na vedomie. Odborné stanovisko hlavného 

kontrolóra obce tvorí prílohu tejto zápisnice č. 2 

5. Návrh záverečného účtu za rok 2019 predkladala Jana Javorčeková, samostatný odborný 

referent obce Temeš. Vzhľadom k odbornému stanovisku HK, poslanci obecného 

zastupiteľstva jednomyseľne schválili celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2019 bez 

výhrad. Návrh záverečného účtu za rok 2019 tvorí prílohu zápisnice č. 3 

5.1 Poslanci OcZ jednomyseľne schválili prebytok rozpočtu + 8 084,79 eur presunúť do RF 

obce Temeš.  



6.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2020 predkladal HK obce. Plán  kontrolnej 

činnosti na 2.polrok 2020 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. Plán  kontrolnej činnosti na 

2.polrok 2020 tvorí prílohu č. 4  

7.  Informácie starostky obce Temeš. Starostka obce navrhla poslancom OcZ 1.zmenu 

rozpočtu  v roku 2020 a to na nákup nového krovinorezu, ktorý po 15. rokoch vypovedal 

službu a nákup materiálu na detské ihrisko. Úpravu navrhla medzi položkami, z rozpočtu na 

kultúru vziať 2 300,00 eur a použiť ich na spomínané veci. Rozpočet poslanci OcZ rozhodli 

upraviť rozpočtovým opatrením č. 1/2020 tak, ako navrhla starostka obce.  

7.1 V tomto bode navrhla starostka obce detské ihrisko v našej obci, pomenovať OVEČKA, 

pretože obce Temeš má vo svojom erbe ovcu a preto, lebo naša obec bola založená na 

salašníctve, aby sme tak naplnili symbol našich predkov. Poslanci OcZ názov detského 

ihriska jednomyseľne schválili.  

7.2 V ďalšom bode starostka obce navrhla udeliť Cenu obce – In memoriam, pánovi 

Jaroslavovi Baginovi. Autorovi temešskej hymny. Starostka obce argumentovala tým, že pán  

Jaroslav Bagin, daroval aj budúcim generáciam Temešancov, mimoriadny dar v podobe tejto 

piesne. V tomto období FS Košarinka nahráva pieseň „V Temeši pod skalou na svoj druhý 

CD nosič. Cenu navrhla odovzdať na podujatí DĽT jeho synom. Poslanci jednomyseľne 

schválili Cenu obce Temeš – In memoriam p. Jaroslavovi Baginovi udeliť.  

7.3 Jozef Šebo, trvale bytom Na Karasiny 7/13, 971 01 Prievidza, požiadal obec Temeš 

o odpredaj pozemku, ktorú vlastní obec Temeš, ale je súčasťou jeho dvora. Parcelu KN – C, č. 

68/1 o výmere 66,7m2  poslanci OcZ rozhodli jednomyseľne predať  z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa p. Jozefovi Šebovi. Pozemok má nízku výmeru a obec neplánuje využívať 

pre svoje potreby. Novému vlastníkovi umožní komplexnejšie využiť priestor k celkovému 

skrášleniu obce. Žiadosť  p. Jozefa Šeba tvorí prílohu zápisnice č. 5 

7.4 Lucia Trnová, majiteľka pohostinstva požiadala o odpustenie nájomného z dôvodu 

uzatvorenia prevádzky nariadením vlády SR od 13.03.2020 do 20.05.2020 kvôli pandémii 

COVID – 19. Poslanci OcZ jednomyseľne schválili odpustenie nájmu za Hostinec Temeš.  

Žiadosť pani Lucie Trnovej tvorí prílohu zápisnice č. 6  

7.5 Zasadnutia OcZ sa osobne zúčastnil p. Vladimír Bagin, ktorý požiadal poslancov 

obecného zastupiteľstva, aby zaslali list vlastníkom pozemkov cesty do „Vŕšku“ o vyčistenie. 

Cesta je  síce poľná, ale zároveň je prístupom k pozemkom vlastníkov pri Mukyni 

7.6  V poslednom bode starostka informovala poslancov OcZ o tom, že v okolí obce máme 

veľa jedincov medveďa hnedého.  Na túto skutočnosť upozorňujú občania, ktorí medveďov 

spozorovali v blízkosti obce Temeš. Starostka preto o tejto skutočnosti informoval Zásahový 

tím, ktorého členovia boli situáciu v našej obci skontrolovať. Odporučili miestnym 

poľovníkom nezakrmovať v blízkosti obce, aby tento predátor nebol nútený ísť za potravou 

do blízkosti obce. V prípade spozorovania medveďa hnedého už medzi domami volať 

okamžite Zásahový tím. E- mailová komunikácia medzi starostkou obce Temeš a p. RNDr. 

Stanislavom Harvančíkom z ŠOP SR, tvorí prílohu zápisnice č. 7 

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 22:00 hod. 

Zapísala: Ľubica Fakanová                                           

 

Overovatelia:  Ladislav Oršula                                            ........................................ 

 

                         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 18.06.2020  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 19/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

 

bod č. 4: Odborné stanovisko HK obce Temeš k záverečnému účtu za rok 2019 

Uznesenie č. 20/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu obce Temeš za rok 2019 

odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019 

 

bod č. 5: Záverečný účet obce Temeš za rok 2020 

Uznesenie č. 21/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

celoročné  hospodárenie obce Temeš za rok 2020 bez výhrad 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      3 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        2 

 

bod č. 5.1: Presun prebytku rozpočtu do RF 

Uznesenie č. 22/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

presun prebytku rozpočtu do RF vo výške + 8 084, 79 eur 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      3 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        2 

 

bod č. 6: Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2020 

Uznesenie č. 22/2020 



Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2020 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      3 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        2 

 

bod č. 7: Úprava rozpočtu RO č.1/2020 

Uznesenie č. 23/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

úpravu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      3 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        2 

 

bod č. 7.1: Názov detského ihriska v obci Temeš – OVEČKA 

Uznesenie č. 24/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

názov detského ihriska v obci Temeš – OVEČKA 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      3 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        2 

 

bod č. 7.2: Cenu obce – In memoriam p. Jaroslav Bagin 

Uznesenie č. 25/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

Cenu obce – In memoriam p. Jaroslav Bagin, autor temešskej hymny 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      3 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        2 

 

bod č. 7.3: Odpredaj pozemku p. Jozef Šebo 

Uznesenie č. 26/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

odpredaj pozemku p. Jozef Šebo z dôvodu hodného osobitného zreteľa p. č. 68/1 – 66,7 m2  

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      3 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        2 

 

bod č. 7.4: Odpustenie nájomného z dôvodu COVID – 19 

Uznesenie č. 27/2020 



Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

odpustenie nájomného z dôvodu COVID – 19, majiteľke pohostinstva Temeš p. Lucia Trnová 

 

bod č. 7.5: Žiadosť p. Vladimír Bagin 

Uznesenie č. 28/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

žiadosť p. Vladimíra Bagina o vyčistenie cesty do Vŕšku 

 

bod č. 7.6: Upozornenie Zásahového tímu na výskyt medveďa hnedého v blízkosti obce            

                  Temeš 

Uznesenie č. 29/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

upozornenie Zásahového tímu na výskyt medveďa hnedého v blízkosti obce  Temeš 

 

Zapísala: Ľubica Fakanová                                           

 

Overovatelia:  Ladislav Oršula                                            Peter Výškrabka          

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 

                                   


