
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 04.03.2021  

Počet prítomných poslancov OcZ: 5 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

                             

                  Program:  1. Otvorenie 

                                     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                     3. Kontrola uznesení 

                                     4. Žiadosť o vyňatie z poľnohospodárskej pôdy  

                                     5. Správa pre OcZ o ukončených kontrolách 

                                     6. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020 

                                     7. Rôzne 

                                     8. Záver  
 

 

 

Pred rokovaním obecného zastupiteľstva sa všetci prítomní preukázali platným  COVID 

testom. Zároveň vyhlásili, že neboli v kontakte s pozitívnou osobou v priebehu 14 –tich 

dní. Informácie poskytli obci Temeš dobrovoľne v súvislosti s riadnym rokovaním 

Obecného zastupiteľstva.  

 

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. Pavel Bernát, za overovateľov p. p. Ľubica Fakanová, Peter 

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

Uznesenia boli splnené. 

4. Žiadosť o vyňatie z poľnohospodárskej pôdy doručil Obci Temeš pán Peter Klimo, bytom 

Dvorníky nad Nitricou č. 298, Nitrica 972 22. Pán Peter Klimo žiada o trvalé vyňatie z PF na 

svojom súkromnom pozemku parc. č. 172/5 vo výmere 184m2 v k. ú. Temeš. Poslanci 

Obecného zastupiteľstva žiadosť prerokovali a jednomyseľne odsúhlasili vyňatie 

z poľnohospodárskej pôdy, tak ako bola obci Temeš doručená. Dokumentácia je uložená 

v kancelárii starostky obce. 

5. Správu pre OcZ o ukončených kontrolách predkladal HK obce Temeš, Ing. Jozef Krett.  

Správu o ukončených kontrolách vzali poslanci OcZ na vedomie. Správa o ukončených 

kontrolách tvorí prílohu zápisnice č. 2 

6. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš za rok 2020, predkladal Ing. 

Jozef Krett. Poslanci OcZ vzali na vedomie Správu o kontrolnej činnosti HK obce Temeš za 

rok 2020. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš za rok 2020 tvorí 

prílohu zápisnice č. 3 

7. V bode Rôzne - informovala starostka obce o kultúrnych podujatiach v roku 2021, 

samozrejme pokiaľ bude priaznivá epidemiologická situácia. Poslanci OcZ  tieto aktivity 

jednomyseľne podporili. Kultúrne podujatia -  /MDŽ, Stavanie mája, MDD, DĽT,  Mesiac 

úcty k starším, Mikuláš/, budú postupne zverejňované na základe vývoja v SR.    

7.1 Starostka ďalej informovala – v roku 2019 Obec Temeš dostala dotáciu z MF SR na 

nákup komunálneho malotraktora. Tieto finančné prostriedky je potrebné v roku 2021 



prefinancovať v opačnom prípade bude potrebné ich vrátiť MF SR. Z tohto dôvodu sa 

starostka stretla so zástupcom NAJstroje s.r.o., ktorý už v minulosti predstavil poslancom 

OcZ traktory, ktoré ich spoločnosť predáva. Zástupca spoločnosti predstavil 2 traktory, ktoré 

by zodpovedali požiadavkám Obce Temeš. Poslanci ponuky prerokovali a poverili starostku 

obce urobiť prieskum trhu na komunálne malotraktory. Dostupné podklady sú prílohou 

zápisnice č. 4 

7.2 Starostka informovala o nutnosti opravy sociálnych zariadení v kultúrnom dome, ktoré sú 

v nezodpovedajúcom stave. Hovorila o tom, že naposledy obec do zariadení investovala 

financie približne v roku 1988. Poslanci OcZ jednomyseľne  podporili opravu sociálnych 

zariadení v KD.  

7.3 O nutnosti rekonštrukcie sociálnych zariadení v KD a nákupe komunálneho malotraktora,  

OcZ obce Temeš už rokovalo aj v minulom roku. Na základe epidemiologickej situácie 

v našom štáte, ale nebolo možné tieto aktivity vykonať. Po prerokovaní predošlých bodov 

programu, dospelo obecné zastupiteľstvo k tomu, že samospráva obce je nútená pristúpiť 

k úveru. Hlavný kontrolór obce Temeš sa vyjadril k tomu nasledovne: 

Čo sa týka zadlženosti obce Temeš, tak tá bola k 31.12.2019 vo výške 0,00%. Celková suma 

dlhu obce nesmie prekročiť 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka, čo pre 

obce Temeš predstavuje čiastku 36 263,13 €. Obec Temeš v roku 2020 požiadala MF SR 

o návratnú finančnú pomoc z dôvodu výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 

z dôvodu COVID 19, ktorá však predstavuje čiastku len 3 046,00 €. Odporúčam, aby si obec 

Temeš v roku 2021 zobrala úver, alebo inú návratnú finančnú výpomoc maximálne do výšky 

36 263,13 €.  Poslanci OcZ aj na základe vyjadrenia HK obce Temeš, poverili starostku obce 

zistiť podmienky úveru do výšky 20 000,00 eur.  

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

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a rokovanie ukončila o 20:00 hod.  

 

 

 

 

Zapísal: Pavel Bernát                                            

 

Overovatelia: Ľubica Fakanová                                    .................................................... 

 

                        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 04.03.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 1/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 4: Žiadosť o trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy Peter Klimo   

Uznesenie č. 2/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

žiadosť o trvalé vyňatie z poľnohospodárskej pôdy Peter Klimo   

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      5 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

 

bod č. 5: Správa pre OcZ o ukončených kontrolách 

Uznesenie č. 3/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu pre OcZ o ukončených kontrolách 

 

bod č. 6: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš za rok 2020 

Uznesenie č. 4/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš za rok 2020 

 

bod č. 7: Kultúrne podujatia na rok 2021  

Uznesenie č. 5/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

kultúrne podujatia na rok 2021 

 

 



 

 

bod č. 7.1: Informácia na nákup komunálneho malotraktora 

Uznesenie č. 6/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu na nákup komunálneho malotraktora 

 

bod č. 7.2: Informácia na opravu sociálnych zariadení v kultúrnom dome  

Uznesenie č. 7/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu na opravu sociálnych zariadení v kultúrnom dome 

 

bod č. 7.3: Zistiť podmienky úveru pre obec Temeš do výšky 20 000,00 eur 

Uznesenie č. 8/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

poveruje 

starostku obce zistiť podmienky úveru pre obec Temeš do výšky 20 000,00 eur 

Termín: 31.03.2021 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      5 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

 

 

 

Zapísal: Pavel Bernát                                            

 

 

Overovatelia: Ľubica Fakanová                                    Peter Výškrabka                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


