
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 17.06.2021  

 

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

- 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. Správa audítora 

                   5. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020  

                   6. Návrh záverečného účtu za rok 2020 

                   7. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 2.polrok 2021 

                   8. Výročná správa obce Temeš za rok 2020 

                   9. Informácie starostky obce Temeš 

                  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. Ladislava Oršulu, za overovateľov p. p. Petra Výškrabku, Ľubicu 

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

Uznesenia boli splnené. 

4. Správu nezávislého audítora predkladala starostka obce Temeš. Audit prebehol v marci 

2021 a previedol ho Ing. Jozef Adamkovič, štatutárny audítor, Licencia číslo 491, 

Orgovánová 2565/7, 955 01 Topoľčany. Audítor vo svojej správe konštatuje nasledovné: 

- podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 

situácie Obce Temeš k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa 

k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2020 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov(ďalej len zákon o účtovníctve). 

- v súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa 

s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo 

významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som 

získal počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne. Posúdil 

som či výročná správa obce obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon 

o účtovníctve. Na základe vykonaných prác počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho 

názoru: - informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade 

s účtovnou závierkou za daný rok, 

- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve. 

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových 

pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, 

že Obec Temeš konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.  

Správa nezávislého audítora poslanci OZ vzali na vedomie a tvorí prílohu zápisnice č. 2  

 

 



 

 

 

5. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020 predkladal hlavný kontrolór obce   

Ing. Jozef Krett, v ktorom skonštatoval: Pôvodný celkový rozpočet obce Temeš na rok 2020 

bol zostavený ako vyrovnaný vo výške 64 748,00 €. V priebehu roku 2020 bol rozpočet na 

základe uznesení OcZ zmenený šesťkrát na základe schválenia prislúchajúceho súboru 

rozpočtových opatrení. Bežné príjmy obce boli vo výške 73 492,00 €, bežné výdavky boli vo 

výške 73 417, 00 €. Bežný rozpočet tak bol plánovaný ako prebytkový o + 75, 00 €. 

Kapitálové príjmy boli plánované vo výške 267,00 €. Kapitálové výdavky boli plánované vo 

výške 0 €. Kapitálový rozpočet tak bol plánovaný ako prebytkový o + 267,00 €. Finančné 

operácie v príjmovej časti boli plánované vo výške 3 046,00 € a vo výdavkovej časti boli 

plánované vo výške 0 €. Finančné operácie tak boli plánované ako prebytkové o + 3 046,00 €.  

Nakoľko však Obec Temeš v roku 2020 mala prebytkové FO o + 3 046,00 €, z ktorých bol 

v priebehu roku 2020 krytý schodok bežného rozpočtu vo výške – 696,63 €, odporúčam OZ 

obce Temeš previesť do rezervného fondu obce čiastku vo výške + 2 349,37 €, čo predstavuje 

prebytok  FO po vysporiadaní schodku rozpočtu v roku 2020. Vzhľadom k vyššie uvedenému 

odporúčam OcZ schváliť celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2020 bez výhrad. 

Odborné stanovisko vzali poslanci OcZ obce Temeš na vedomie a Odborné stanovisko HK 

tvorí prílohu tejto zápisnice č. 3. 

5.1 Poslanci OcZ jednomyseľne schválili krytie schodku rozpočtu obce Temeš z prebytku 

finančných operácií v priebehu roka 2020 vo výške 696,63 €.  

5.2 Poslanci OcZ schválili jednomyseľne previesť prebytok FO vo výške +2 349,37 € po 

vysporiadaní  schodku rozpočtu do RF. 

6. Vzhľadom k odbornému stanovisku HK, poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne 

schválili celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2020 bez výhrad. Záverečný účet 

vypracovala a predkladala Jana Javorčeková, samostatný odborný referent obce Temeš. Návrh 

záverečného účtu za rok 2020 tvorí prílohu zápisnice č. 4 

7.  Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 predkladal HK obce Ing. Jozef Krett. 

Plán  kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. Plán  

kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 tvorí prílohu č. 5 

8. Výročnú správu obce Temeš za rok 2020 vypracovala a predkladala Jana Javorčeková, 

samostatný odborný referent obce Temeš. Výročnú správu vzali poslanci OcZ na vedomie a 

správa tvorí prílohu zápisnice č. 6. 

9. Starostka obce predkladala žiadosti od občanov: -  Pán Viliam Lukáň, trvale bytom č. 147 

Temeš, žiada Obec Temeš o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 759/2. Poslanci OcZ 

žiadosť postúpili stavebnej komisii. 

9.1 Rodina Katanová žiada Obec Temeš o zjednanie nápravy ohľadne cesty k ich rodinnému 

domu č. súpisné 109. V žiadosti uvádzajú bezohľadnú jazdu terénnym vozidlom jedného 

z poľovníkov k svojmu posedu aj za zlých poveternostných podmienok. K tejto zlej ceste 

kontaktovali telefonicky aj pracovníci StVS starostku obce Temeš s tým, že nemohli po nej 

prejsť s vozidlom, ktoré zabezpečuje čistenie rezervoáru, z ktorého je zásobovaná obec Temeš 

pitnou vodou. Boli nútení k tejto práci prizvať kolegov zo závodu Prievidza. V prípade, že sa 

bude situácia opakovať v obci odstavia vodu,  až do času, kým tento nevyčistia. Na základe 

rozhodnutia poslancov OcZ obec Temeš vyzve Urbár – pozemkové spoločenstvo, aby 

upozornil svojich poľovníkov k ohľaduplnosti a úprave poľnej cesty, ktorá sa napája na 
miestnu komunikáciu. Táto vedie k rodinnému domu číslo súpisné 109, kat. ú. Temeš a taktiež 
k turistickej trase vedúcej na územie Európskeho významu – Temešskú skalu. 
9.2 Starostka podávala informácie ohľadne kultúrneho programu ku Dňu ľudových tradícií 

pod temešskou skalou, ktorý sa uskutoční 17.7.2021 od 14-tej hodiny v priestore pod budovou 

Obecného úradu.  

9.3 Informovala o rekonštrukcii sociálnych zariadení v Kultúrnom dome. 

9.4 Informácia ku krádeži v KD – poľovníckej miestnosti 

 

 

 



 

 

 

 

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

Starostka  obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín 

nasledujúceho zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončila o 20:30 hod. 

 

 

 

Zapísal: Ladislav Oršula                                             

 

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 17.6.2021 

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

Uznesenie č. 18/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

Hlasovanie poslancov:  Za - 5                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                               

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 19/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 4: Správa nezávislého audítora 

Uznesenie č. 20/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora 

 

bod č. 5: Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2020 

Uznesenie č. 21/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

odborné stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2020 

Hlasovanie poslancov:  Za - 5                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

 

bod č. 5.1: Krytie schodku rozpočtu obce Temeš z prebytku FO vo výške 696,63 € 

Uznesenie č. 22/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

krytie schodku rozpočtu obce Temeš z prebytku  finančných operácií vo výške 696,63 € 

Hlasovanie poslancov:  Za - 5                                  

                                        Proti - 0 



                                        Zdržal sa  - 0 

 

bod č. 5.2: Prevod prebytku FO po vysporiadaní schodku rozpočtu vo výške+ 2 349,37 € 

do rezervného fondu 

Uznesenie č. 23/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

prevod prebytku FO po vysporiadaní schodku rozpočtu vo výške+ 2 349,37 € do rezervného 

fondu 

Hlasovanie poslancov:  Za - 5                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

 

bod č. 6: Celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2020  

Uznesenie č. 24/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2020 bez výhrad 

Hlasovanie poslancov:  Za - 5                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

 

bod č. 7: Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021 

Uznesenie č. 25/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje   

plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2021, hlavného kontrolóra obce Temeš 

Hlasovanie poslancov:  Za - 5                                  

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

 

bod č. 8: Výročná správa obce Temeš za rok 2020 

Uznesenie č. 26/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

výročnú správu obce Temeš za rok 2020 

 

bod č. 9: Žiadosť Viliama Lukáňa o odkúpenie obecného pozemku parc. č. 759/2 

Uznesenie č. 27/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

prerokovať stavebnej komisii 

 

bod č. 9.1: Žiadosť rodiny Katanovej o zjednanie nápravy ohľadne cesty k ich 

rodinnému domu č. súpisné 109 

Uznesenie č. 28/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

vyzvať miestnych poľovníkov k úprave cesty 

 

bod č. 9.2: Informácie k 13. ročníku Dňa ľudových tradícií pod temešskou skalou 

Uznesenie č. 29/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 



informácie k 13. ročníku Dňa ľudových tradícií pod temešskou skalou 

 

 

bod č. 9.3: Informácie k rekonštrukcii sociálnych zariadení v Kultúrnom dome 

Uznesenie č. 30/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

informácie k rekonštrukcii sociálnych zariadení v Kultúrnom dome 

 

 

bod č. 9.4: Informácia ku krádeži v KD – poľovníckej miestnosti 

Uznesenie č. 31/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

informáciu ku krádeži v KD – poľovníckej miestnosti 

 

 

Zapísal: Ladislav Oršula                                             

 

 

Overovatelia:  Ľubica Fakanová                                          Peter Výškrabka                                             

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

 starostka obce 

 


