
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 09.12.2021 

 

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- Pavel Bernát, ospravedlnený   

 

Program:  1. Otvorenie zasadnutia 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. VZN č.1/2021 o KO a DSO na rok 2022 

                   5. VZN č.2/2021 o miestnych daniach na rok 2022 

                   6. VZN č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022 

                   7. VZN č.4/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska  

                   8. Rozpočtové opatrenie č.2/2021 

                   9. Plán KČ – HK na prvý polrok 2022 

                  10. Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 

                  11. Žiadosti občanov o odpredaj pozemku  

                  12. Rôzne 

                  13. Záver 

 

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 Ladislava Oršulu. Za overovateľov 

Ľubicu Fakanovú a Petra Výškrabku, zapisovateľ a overovatelia zápisnice boli jednomyseľne 

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

Uznesenia boli splnené. 

4. VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

na rok 2022. Návrh VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2022 bol 

zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš od 24.11.2021 do 09.12.2021 na pripomienkovanie 

občanom. Taktiež bol zverejnený na úradnej elektronickej tabuli a webovej stránke obce 

Temeš. K návrhu VZN č.1/2021 nebola obci Temeš doručená žiadna pripomienka. Všeobecne 

záväzné nariadenie obce Temeš č. 1/2021 platné na kalendárny rok 2022 poslanci OcZ 

jednomyseľne schválili. VZN č.1/2021 tvorí prílohu zápisnice č. 2. 

5. VZN č.2/2021 o miestnych daniach na rok 2022. Návrh VZN č.2/2021 o miestnych 

daniach na rok 2022 bol zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš od 24.11.2021 do 

09.12.2021 na pripomienkovanie občanom. Taktiež bol zverejnený na úradnej elektronickej 



tabuli a webovej stránke obce Temeš. K návrhu VZN č.2/2021 nebola obci Temeš doručená 

žiadna pripomienka. Všeobecne záväzné nariadenie obce Temeš č. 2/2021 platné na 

kalendárny rok 2022 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. VZN č.2/2021 tvorí prílohu 

zápisnice č. 3.  

6. VZN č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti na rok 2022. Návrh VZN č.3/2021 o dani 

z nehnuteľnosti na rok 2022 bol zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš od 24.11.2021 do 

09.12.2021 na pripomienkovanie občanom. Taktiež bol zverejnený na úradnej elektronickej 

tabuli a webovej stránke obce Temeš. K návrhu VZN č.3/2021 nebola obci Temeš doručená 

žiadna pripomienka. Všeobecne záväzné nariadenie obce Temeš č. 3/2021 platné na 

kalendárny rok 2022 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. VZN č.3/2021 tvorí prílohu 

zápisnice č. 4. 

7. VZN č.4/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Návrh VZN č.4/2021 

o prevádzkovom poriadku pohrebiska  bol zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš od 

24.11.2021 do 09.12.2021 na pripomienkovanie občanom. Taktiež bol zverejnený na úradnej 

elektronickej tabuli a webovej stránke obce Temeš. K návrhu VZN č.4/2021 nebola obci 

Temeš doručená žiadna pripomienka. Všeobecne záväzné nariadenie obce Temeš č. 4/2021  

poslanci OcZ jednomyseľne schválili. VZN č.4/2021 tvorí prílohu zápisnice č. 5. 

8. Rozpočtové opatrenie č.2/2021. Úprava rozpočtu na rok 2021 – rozpočtové opatrenie       

č. 2/2021 presun rozpočtových, prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa 

nemenia celkové príjmy a výdavky v súlade s ods. 2 písmenom a §14 zákona č. 583/2004 z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 povolené 

prekročenie výdavkov pri dosiahnutých vyšších príjmov  v súlade s ods. 2 písm. b.) § 14 

zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy v celkovej sume 

6 667,00 eur v príjmovej časti rozpočtu a vo výdavkovej časti rozpočtu. Rozpočtové opatrenie 

č.2/2021 tvorí prílohu č. 6 zápisnice. 

8.1 Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 odporučil HK obce Temeš vziať na vedomie. 

Poslanci OcZ tento návrh vzali na vedomie. Návrh rozpočtu tvorí prílohu zápisnice č. 7 

9. Plán Kontrolnej činnosti  – HK na prvý polrok 2022. Návrh plánu kontrolnej činnosti na 

1. polrok 2022 vypracoval a predkladal hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett. Poslanci OcZ 

plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 jednomyseľne schválili. Plán KČ tvorí prílohu č. 8 

zápisnice. 

10. Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024. Návrh rozpočtu, ktorý je 

zostavený ako viacročný na roky 2022 - 2024 vypracovala a predkladala Jana Javorčeková, 

samostatný odborný referent obce Temeš. K návrhu rozpočtu na rok 2022 podával hlavný 

kontrolór obce Ing. Jozef Krett svoje odborné stanovisko, v ktorom odporučil návrh rozpočtu 

obce Temeš na rok 2022, schváliť tak, ako bol predložený avšak po dodržaní lehoty 15 dní po 

zverejnení aj na elektronickej tabuli na www.slovensko.sk. Rozpočet odporučil schváliť na 

zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 22.12.2021. Stanovisko HK obce tvorí prílohu č. 9 

zápisnice.  

11. Žiadosti občanov o odpredaj pozemku. Obci Temeš boli doručené žiadosti občanov p. 

Viliam Lukáňa, trvale bytom Temeš č. 147 a p. Vladimíra Matiesku, trvale bytom Temeš č. 

148. Menovaný mali záujem odkúpiť parcelu č. 759/2, ktorá je vlastníctvom obce Temeš.  Po 

rozprave poslanci hlasovali o zámere odpredať majetok obce Temeš a v jednomyseľnom 

hlasovaní rozhodli majetok obce neodpredať. Žiadosti občanov a odpovede sú uložené 

v zložke „Stavebná komisia“ v kancelárii starostky obce Temeš. K tomuto bodu nebolo prijaté 

uznesenie. 

12. Rôzne. V tomto bode informovala starostka obce o zrušení zmluvy zo spoločnosti 

NATUR_PACK, s ktorou mala obec Temeš dohodu o zabezpečovaní systému združeného 

nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov t.j. separovaného zberu. Následne by 

mala obec Temeš podpísať zmluvu so spoločnosťou ASEKOL SK, s.r.o., toto však ešte bude 

http://www.slovensko.sk/


predmetom rokovania. Výpoveď Zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania 

s odpadmi z obalov tvorí prílohu zápisnice č. 10 

12.1 Starostka informovala o projektoch, ktoré boli vyhlásené na Zateplenie existujúcich 

budov pre obce a s tým spojené povinnosti obcí.  

12.2 Ďalšia informácia bola o tom, že Kamerový systém pre obec Temeš čaká v Bratislave na 

PPA na podpis, pretože bola vymenená riaditeľka odboru.  

12.3 Poslednou informáciou bol termín 690-teho výročia obce Temeš a s ním spojené potreby 

na jeho realizáciu.  

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

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaniach počas celého roku 2021. Za 

odvedenú prácu v prospech obce Temeš, ktorú počas roka vykonávali poslanci OcZ, nielen na 

zastupiteľstvách, ale aj pri  brigádnickej činnosti. Vyjadrila presvedčenie, že v budúcom roku 

bude snáď situácia v našej krajine lepšia a budeme môcť v prospech obce a svojich 

spoluobčanov pracovať ešte intenzívnejšie. Rokovanie ukončila o 20:00 hod.  

 

 

 

 

Zapísal:  Ladislav Oršula 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

U z n e s e n i a 
 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 09.12.2021 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 44/2020 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 4: VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2022 

Uznesenie č. 45/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č.1/2021 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2022 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      4 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        1 

 

bod č. 5: VZN č.2/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022 

Uznesenie č. 46/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č.2/2021 o miestnych daniach na kalendárny rok 2022 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      4 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        1 

 

bod č. 6: VZN č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022 

Uznesenie č. 47/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č.3/2021 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2022 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      4 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        1 

 

 

 



bod č. 7: VZN č.4/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

Uznesenie č. 48/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č.4/2021 o prevádzkovom poriadku pohrebiska 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      4 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        1 

 

bod č. 8.: Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

Uznesenie č. 49/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

rozpočtové opatrenie č. 2/2021 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      4 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        1 

 

 

bod č. 8.1: Návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 

Uznesenie č. 50/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 

 

 

bod č. 9: Plán Kontrolnej činnosti  – HK na prvý polrok 2022 

Uznesenie č. 51/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš na prvý polrok 2022 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      4 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        1 

 

bod č. 10: Stanovisko HK k rozpočtu na roky 2022,2023, 2024 

Uznesenie č. 52/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024 

 

bod č.11: Žiadosti občanov o odpredaj pozemku 

 

Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie                      

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      0 

                                                Proti:                  4 

                                                Zdržal sa:           0 

                                                Neprítomní:        1 



bod č. 12: Informácia o  zrušení zmluvy zo spoločnosti NATUR_PACK  

Uznesenie č. 53/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácia o  zrušení zmluvy zo spoločnosti NATUR_PACK 

 

bod č. 12.1: Informácia o projektoch na zatepľovanie existujúcich budov 

Uznesenie č. 54/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácia o  projektoch na zatepľovanie existujúcich budov 

 

bod č. 12.2: Informácia o Kamerovom systéme pre obec Temeš 

Uznesenie č. 55/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o Kamerovom systéme pre obec Temeš 

 

bod č. 12.3: Informácia o termíne konania 690.výročia obce Temeš 

Uznesenie č. 56/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o termíne konania 690.výročia obce Temeš 

 

 

 

 

Zapísal:  Ladislav Oršula 

 

 

Overovatelia: Ľubica Fakanová                                      Peter Výškrabka                                           

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


