
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 15.04.2021 

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

- Jana Javorčeková, samostatný odborný referent 

Počet neprítomných poslancov OcZ: 1- Ľubica Fakanová, ospravedlnená   

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Odborné stanovisko HK k zadlženosti obce 

                   5. Informácie k rekonštrukcii soc. zariadení v KD a nákupu traktora 

                   6. Schválenie úveru  

                   7. Rôzne 

                   8. Záver  

        Pred zasadnutím obecného zastupiteľstva všetci prítomní podpísali „Čestné 

prehlásenie“, že im nebola nariadená domáca izolácia, že neboli v úzkom kontakte so 

žiadnou osobou podozrivou z ochorenia COVID – 19, alebo s osobou s potvrdeným 

ochorením. Toto vyhlásenie poskytli obci Temeš v súvislosti s rokovaním OcZ.  

1 . Otvorenie zasadnutia – zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Temeši otvorila a viedla 

starostka obce Oľga Fakanová o 17: 30 hod. Zasadnutie bolo zvolané v zmysle § 12 ods. 1 

Zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 

Podľa podpísanej prezenčnej listiny starostka obce konštatovala prítomnosť nadpolovičnej 

väčšiny poslancov obecného zastupiteľstva, z celkového počtu 5 poslancov obecného 

zastupiteľstva boli prítomní 4 poslanci. Starostka obce privítala prítomných prečítala program 

rokovania OZ. Poslanci k nemu nemali žiadne pripomienky, program rokovania OZ bol 

jednomyseľne schválený. 

2. Za zapisovateľa zápisnice určila starostka obce Radoslava Krpelana. Za overovateľov  

Pavla Bernáta a Ladislava Oršulu. zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli jednomyseľne 

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

Uznesenia boli splnené. 

4. Správu pre OZ ku kontrole stavu a vývoja dlhu obce Temeš v roku 2021 v zmysle 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v z. n. z. d. predkladal  Ing. Jozef Krett – HK obce Temeš. 

Správu hlavného kontrolóra obce Temeš vzali poslanci OZ na vedomie. Správa pre OZ ku 

kontrole stavu a vývoja dlhu obce Temeš v roku 2021 tvorí prílohu zápisnice č. 2.  

5. Informácie k rekonštrukcii sociálnych zariadení v Kultúrnom dome podávala starostka 

obce. Na základe osobných obhliadok priestorov sociálnych zariadení sa uchádzači vyjadrili 

k rekonštrukcii a predložili približnú cenovú ponuku. Približnú z toho dôvodu, že 

v priestoroch, ktoré sú značne poškodené vlhkom sa výsledná cena presne definovať nedá. 

Môže tam byť množstvo skrytých problémov a tieto sa nedajú pri obhliadke zistiť. Vybraný 

bol uchádzač č. 4. Obec Temeš oslovila štyroch uchádzačov k realizácii:  

1. Ardstav-Šuniar Ľuboš, Pod horou 236, Zemianske Kostoľany 97243 

2. Špilaj Oto, Čavoj 274, 97229 Čavoj 

3. Ing. Jozef Doležal, Ružová 422/15, 972 51 Handlová 

4. Jozef Šimka, Vrbany 310, 97224 Diviacka Nová Ves 

Ponuky od uchádzačov tvoria prílohu zápisnice č. 3.  

https://www.zoznam.sk/firma/3104306/Spilaj-Oto-Cavoj
https://mapa.zoznam.sk/?zoznamID=3104306


5.1 Na nákup malotraktora dostala obec Temeš dotáciu z MF SR vo výške 9 500,00 eur. Na 

základe prieskumu trhu, osobných obhliadok u uchádzačov o predaj traktorov pre obec Temeš 

a troch ponúk, rozhodli poslanci OZ nákup realizovať od uchádzača č. 2. Obec Temeš 

oslovila pri prieskume trhu 5 uchádzačov k predaju malotraktora: 

1. AGROPAT s.r.o., Piešťanská 7/6, 956 05 Radošina 

2. NAJSTROJE s.r.o., Námestie sv. Anny 355/15, 911 01 Trenčín 

3. TECHplus s.r.o., Prievidzská cesta 37/B, 972 51 Handlová 

4. Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3, 956 05 Radošina 

5. Zora – Mimex servis s.r.o., Brzotín 376, 049 51 Brzotín 

Ponuky tvoria prílohu zápisnice č. 4 

6. Schválenie úveru – Obecné zastupiteľstvo obce Temeš schválilo úver na financovanie 

malotraktora v sume 17 000,00 eur od Prima Banka Slovensko, Hodžova 11, 010 11 Žilina, 

pobočka Prievidza, Bojnická cesta 20, 971 01 Prievidza, na dobu splatnosti 10 rokov.  

6.1 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zapojenie finančných prostriedkov 8 000,00 eur 

z rezervného fondu do rozpočtu obce na rok 2021 na riešenie havarijného stavu sociálnych 

zariadení v Kultúrnom dome.  

6.2 Obecné zastupiteľstvo schvaľuje prijať rozpočtové opatrenie č. 1/2021 podľa prílohy 

vypracovanej Obcou Temeš, ktorá tvorí prílohu zápisnice č. 5. Celkový rozpočet sa zvýši 

o 25 000, 00 eur v príjmoch aj výdavkoch. 

7.  Rôzne – starostka v tomto bode informovala o e-mailovej správe pána Petra Bagina, ktorá 

tvorí prílohu zápisnice č. 6, v tejto požaduje pán Peter Bagin bytom Mlynské Nivy 8, 

811 09 Bratislava, vyjadrenie k žiadosti z 13.10. 2020, ktorá  bola Obci Temeš doručená 

pánom Vladimírom Baginom a zvyšku podielnikov, na riešenie p. č. 118 vo vlastníctve obce 

Temeš. Informáciu starostky obce Temeš vzalo Obecné zastupiteľstvo  na vedomie.  

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

Starostka  obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní. Rokovanie ukončila o 19:30 

hod. 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan                                                                                       

 

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

 

                         Pavel Bernát                                                   ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 
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    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 15.04.2021 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

Uznesenie č. 9/2021 

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. 10/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 4: Správu pre OZ ku kontrole stavu a vývoja dlhu obce Temeš v roku 2021 

Uznesenie č. 11/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu pre OZ ku kontrole stavu a vývoja dlhu obce Temeš v roku 2021 

 

bod č. 5: Informácie k rekonštrukcii sociálnych zariadení v Kultúrnom dome a výber                 

               uchádzača 

Uznesenie č. 12/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

výber uchádzača na rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD   

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný - 1 

 

bod č. 5.1: Nákup malotraktora  

Uznesenie č. 13/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

nákup malotraktora 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný - 1 

 



 

bod č. 6:  Schválenie úveru na financovanie malotraktora  

Uznesenie č. 14/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

schvaľuje 

úver na financovanie malotraktora v sume 17 000,00 eur od Prima Banka Slovensko 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný - 1 

 

bod č. 6.1: Zapojenie finančných prostriedkov z RF do rozpočtu obce na rok 2021   

Uznesenie č. 15/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zapojenie finančných prostriedkov z RF do rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 8 000,00 eur 

na riešenie havarijného stavu sociálnych zariadení v KD 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný - 1 

 

bod č. 6.2: Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Uznesenie č. 16/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 1/2021 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný - 1 

 

bod č. 7: e-mailová správa pána Petra Bagina 

Uznesenie č. 17/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

e-mailovú správu pána Petra Bagina, Mlynské Nivy 8, Bratislava, k poľnej ceste do „Vŕšku“ 

 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan                                            

 

 

Overovatelia:  Ladislav Oršula                                             Pavel Bernát                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 

                                   


