
 

 

 
 

Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 29.06.2022  

 

 

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 

Neprítomný poslanec OcZ: Pavel Bernát, ospravedlnený z dôvodu PN 

                                               Ladislav Oršula, ospravedlnený z dôvodu PN 

 

 

Program zasadnutia:  1. Otvorenie 

                                      2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                      3. Kontrola uznesení 

                                      4. Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2021 

                                      5. Záverečný účet obce Temeš za rok 2021 

                                      6. Návrh plánu HK kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022 

                                      7. Výročná správa obce Temeš za rok 2021 

                                      8. Dodatok č.1 k VZN 4/2021 o prevádzkovom poriadku na   

                                          pohrebisku na obecnom cintoríne v Temeši  

                                      9. Zmena rozpočtu č. 2/2022 

                                     10. Zapojenie finančných prostriedkov z RF do rozpočtu obce 

                                     11. Odkúpenie pozemku – Naďa a Jozef Bernát, Temeš č. 142  

                                     12. Video vizitka obce k 690. výročiu obce Temeš 

                                     13. Určenie počtu poslancov obce Temeš na volebné obdobie                            

                                           2022 – 2026 

                                     14. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Temeš na  

                                           volebné obdobie 2022 – 2026 

                                     15. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2022 - 2026 

                                     16. Informácie o pridelených projektoch a dotáciách obci Temeš 

                                     17. Žiadosť TSK o participáciu Vyhliadkovej veže v obci Poruba 

                                     18. Informácie starostky obce k 690. výročiu obce Temeš 

                                     19. Informácie starostky obce k zriadeniu ambulancie všeobecného  

                                           lekára v zdravotnom obvode Nitrianske Rudno 

                                     20. Rôzne 

                                     21. Záver       

                  

1 . Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 17: 30 hod.. Privítala   

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 

Konštatovala, že zasadnutie OcZ je uznášania schopné. Účasť členov Obecného 

zastupiteľstva  v počte 3/5. 
 



 

 

2. Za zapisovateľa určila p. Radoslav Krpelan za overovateľov p. p. Peter Výškrabka, Ľubica 

Fakanová. Zapisovateľa a overovateľov poslanci OcZ jednomyseľne schválili. 

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

Uznesenia boli splnené. Poslanci OcZ kontrolu plnenia uznesení vzali na vedomie.  

3.1 Starostka obce navrhla zrušiť uznesenie č. 26/2022 o voľbe prísediaceho k Okresnému 

súdu. Z dôvodu  nesplnenia podmienok požadovaných zo strany Okresného súdu v Prievidzi. 

Obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie č. 26/2022 o voľbe prísediaceho k Okresnému súdu. 

4. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2021 predkladal HK obce Temeš Ing. Jozef 

Krett. Odborné stanovisko predložil písomne a výsledok hospodárenia obce Temeš za rok 

2021 odporučil schváliť bez výhrad.  Poslanci OcZ odborné stanovisko HK obce Temeš 

nepripomienkovali a vzali ho na vedomie. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 

2021 tvorí prílohu č. 2 zápisnice.  

5. Záverečný účet obce Temeš za rok 2021 – materiál bol poslancom OZ zaslaný spolu 

s pozvánkou na rokovanie. Zároveň bol zverejnený dňa 30.05.2022 na úradnej tabuli obce 

Temeš, na webovom sídle obce a na CUET-e, čo je viac ako 15 dní pred rokovaním OcZ, a to 

je v súlade s  §9, ods. 2, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade s §34 ods. 2, písm. b) zákona 305/2013 Z. z. 

o e-Goervnmente v platnom znení. Poslanci nemali k záverečnému účtu pripomienky, 

schválili celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2021 bez výhrad. Záverečný účet obce 

Temeš za rok 2021je uložený v kancelárii Obecného úradu a je kedykoľvek k nahliadnutiu. 

5.1 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje použitie finančných prostriedkov z FO vo 

výške 30 468,32 eur na krytie schodku rozpočtu.  

5.2 Obecné zastupiteľstvo jednomyseľne schvaľuje prebytok FO po vysporiadaní schodku 

rozpočtu vo výške 2 908,96 eur previesť do rezervného fondu.  

6. Návrh plánu HK kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022 - materiál bol poslancom OcZ 

zaslaný spolu s pozvánkou na rokovanie. Zároveň bol zverejnený dňa 30.05.2022 na úradnej 

tabuli obce Temeš, na webovom sídle obce a na CUET-e, čo je viac ako 15 dní pred 

rokovaním OcZ, a to je v súlade s  §9, ods. 2, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade s §34 ods. 2, písm. b) zákona 

305/2013 Z. z. o e-Goervnmente v platnom znení. Návrh predkladal HK obce Temeš. 

Poslanci OcZ k materiálu nemali pripomienky a Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022 

jednomyseľne schválili. Plán kontrolnej činnosti na 2.polrok 2022 tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

7. Výročná správa obce Temeš za rok 2021 - materiál bol poslancom OcZ zaslaný spolu 

s pozvánkou na rokovanie. Zároveň bol zverejnený dňa 30.05.2022 na úradnej tabuli obce 

Temeš, na webovom sídle obce a na CUET-e, čo je viac ako 15 dní pred rokovaním OcZ, a to 

je v súlade s  §9, ods. 2, zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade s §34 ods. 2, písm. b) zákona 305/2013 Z. z. 

o e-Goervnmente v platnom znení. Výročnú správu vypracovala a predkladala Jana 

Javorčeková, samostatný odborný referent obce Temeš. poslanci OcZ nemali k materiálu 

pripomienky a Výročnú správu obce Temeš za rok 2021 vzali na vedomie. Výročná správa 

obce Temeš za rok 2021 je uložená v kancelárii OcÚ a je kedykoľvek k nahliadnutiu.   

8. Dodatok č.1 k VZN o prevádzkovom poriadku na pohrebisku na obecnom cintoríne 

v Temeši - materiál bol poslancom OcZ zaslaný spolu s pozvánkou na rokovanie. Zároveň bol 

zverejnený dňa 30.05.2022 na úradnej tabuli obce Temeš, na webovom sídle obce a na 

CUET-e, čo je viac ako 15 dní pred rokovaním OcZ, a to je v súlade s  §9, ods. 2, zákona NR 

SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade 

s §34 ods. 2, písm. b) zákona 305/2013 Z. z. o e-Goervnmente v platnom znení. Poslanci 

k materiálu nemali pripomienky a jednomyseľne schválili VZN č.1/2022, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN č. 4/2021 o prevádzkovom poriadku na pohrebisku na obecnom cintoríne 

v Temeši. Dodatok VZN č. 1/2022 tvorí prílohu zápisnice č. 4 

 



 

9. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022,  predkladala starostka obce Temeš. 

Zmenu rozpočtu, rozpočtovým opatrením č. 2/2022 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. 

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 tvorí prílohu zápisnice č. 5 

10. Zapojenie finančných prostriedkov z RF do rozpočtu obce vo výške 7 000,00 eur a ich 

použitie na kapitálové výdavky a presun medzi položkami vo výdavkovej časti vo výške        

1 550,00 eur poslanci OcZ jednomyseľne schválili. 

11. Schválenie odpredaja obecného pozemku, Naďa a Jozef Bernát, Temeš č. 142 – zámer bol 

schválený začiatkom roku 2022. Bol vypracovaný a doložený znalecký posudok na parcelu č. 

759/9 vo výmere 118m2. Poslanci hlasovali o odpredaji predmetnej parcely za cenu 7,12eur 

za m2. Odpredaj schválili s tým, že bude cena uhradená do pokladne Obecného úradu 

v Temeši a návrh na vklad uskutoční a zaplatí kupujúci. Hlasovanie poslancov OcZ bolo 

jednomyseľné. Znalecký posudok číslo 081/2022 tvorí prílohu zápisnice č. 6 

12. Video vizitka obce k 690. výročiu obce Temeš, starostka obce navrhla p. Ján Krpelan 

odmenu vo výške 100,00 eur za výrobu Video vizitky o obci Temeš, ktorá bude prezentovaná 

16.7.2022 na podujatí. Poslanec OcZ Radoslav Krpelan upozornil prítomných, že je v strete 

záujmu, pretože menovaný je jeho brat. Všetci prítomní sa zhodli, že sú uzrozumení s tým 

a nevadí im hlasovanie menovaného poslanca. Poslanci OcZ teda jednomyseľne schválili 

odmenu p. Jánovi Krpelanovi za výrobu video vizitky vo výške 100,00 eur.  

13. Určenie počtu poslancov obce Temeš na volebné obdobie 2022 – 2026. Poslanci OcZ 

jednomyseľne určili pre volebné obdobie 2022 – 2026 členov OcZ v  počte 5. 

14. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Temeš na volebné obdobie 2022 – 2026. 

Poslanci OcZ jednomyseľne určili rozsah výkonu funkcie starostu obce Temeš na ďalšie            

volebné obdobie vo výške 50%. 

15. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2022. Poslanci OcZ určili pre 

komunálne voľby 2022 jeden volebný obvod. 

16. Informácie o pridelených projektoch a dotáciách obci Temeš predkladala starostka obce 

Temeš. Obci Temeš bola poskytnutá dotácia vo výške 2 000,00 eur z projektu Zelené oči na 

úpravu okolia pri Požiarnej zbrojnici. Ďalšia dotácia vo výške 800,00 eur bola poskytnutá 

z TSK na prípravu podujatia 690. Výročia prvej písomnej zmienky o obci Temeš, DĽT 

a Poznávajme čo nás spája. Z PPA, sekcie projektových podpôr, Nitra, bola obci poskytnutá 

dotácia 9 398,64 eur na kamerový systém v obci Temeš, tu ale starostka obce upozornila, že 

obec musí počkať na kontrolu verejného obstarávania. Pretože pokiaľ by toto nebolo 

v poriadku financie obec musí vrátiť späť. Všetky zmluvy sú uložené v kancelárii OcÚ a sú 

kedykoľvek prístupné k nahliadnutiu. 

17. Žiadosť TSK o participáciu Vyhliadkovej veže v obci Poruba – materiál bol poslancom 

OcZ zaslaný spolu s pozvánkou na rokovanie. Poslanci OcZ nemali k materiálu pripomienky 

a Zmluvu o budúcej zmluve o združení medzi zmluvnými stranami Trenčiansky samosprávny 

kraj a obcí Poruba, Temeš, Čavoj, Nevidzany, Lazany, Nedožery – Brezany, Chvojnica, 

Kanianka a mesto Bojnice odporučili nepodpísať z dôvodu nedostatočnej finančnej situácie 

obce Temeš. Zmluva o budúcej zmluve o združení tvorí prílohu zápisnice č. 7 

18. Informácie starostky obce k 690. výročiu obce Temeš – oboznámila s programom osláv, 

spoluorganizátoroch, počte účinkujúcich, hostí, výstavke fotografií zo života v obci 

v minulosti. Požiadala o pomoc pri prácach potrebných k zdarnému priebehu osláv. 

Informovala o prezentácii video vizitky, výrobe darčekových predmetov pre hostí. 

19. Informácie starostky obce k zriadeniu ambulancie všeobecného lekára v zdravotnom 

obvode Nitrianske Rudno. Na stretnutí starostov „Rudnianskej doliny“, bola podaná 

informácia, že od 1.septembra 2022 by mala otvoriť ambulanciu všeobecného lekára na 

zdravotnom stredisku v Nitr. Rudne nová pani doktorka MUDr. Jánošíková. 

20. Rôzne – starostka informovala o potrebe dlažby na terasu budovy OcÚ, o dokončených 

výkopových prácach na miestnom cintoríne z dôvodu odvodnenia, o predpokladanom nákupe 

pingpongových stolov pre občanov, o oplotení cintorína v mesiaci september a o úprave 

okolia pri KD, o tom, že trampolína nie je na detskom ihrisku a zlom parkovaní obyvateľov 



v časti pod Kaplnkou. Poslanci vzali informácie starostky obce Temeš na vedomie.               

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

ktoré overovatelia zápisnice ústne odobrili. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť 

na rokovaní. Rokovanie ukončila o 21:00 hod.                     

 

  

 

Zapísal: Ľubica Fakanová                                         

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                          ........................................... 

 

                        Ladislav Oršula                                            ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 29.06.2022   

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 1: Program rokovania 

Uznesenie č. 38/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

program rokovania 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

 Uznesenie č. 39/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 40/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

 

 

bod č. 4: Odborné stanovisko HK obce Temeš 

Uznesenie č. 41/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

odborné stanovisko HK obce Temeš 

 

 

bod č. 5: Záverečný účet obce Temeš za rok 2021 

Uznesenie č. 42/2022 



Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2021 bez výhrad 

 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

 

bod č. 5.1: Použitie finančných prostriedkov z FO 

Uznesenie č. 43/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

sumu 30 468,32 eur na krytie schodku rozpočtu 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

 

bod č. 5.2: Prebytok FO po vysporiadaní schodku rozpočtu 

Uznesenie č. 44/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

sumu 2 908,96 eur previesť do rezervného fondu 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

 

bod č. 6: Plán kontrolnej činnosti HK 

Uznesenie č. 45/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti HK obce na 2.polrok 2022 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

 

bod č. 7: Výročná správa obce Temeš za rok 2021 

Uznesenie č. 46/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

výročnú správa obce Temeš za rok 2021 

 



 

bod č. 8: Dodatok č.1 k VZN 4/2021  

Uznesenie č. 47/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

dodatok č. 1 k VZN4/2021 o prevádzkovom poriadku na pohrebisku na obecnom cintoríne 

v Temeši, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2021 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

 

bod č. 9: Zmena rozpočtu 

Uznesenie č. 48/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

 

bod č. 10: Zmena rozpočtu 

Uznesenie č. 49/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

zapojenie finančných prostriedkov z RF do rozpočtu obce vo výške 7 000,00 eur a presun 

medzi položkami vo výdavkovej časti vo výške 1 550,00 eur 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

 

bod č. 11: Odpredaj obecného pozemku 

Uznesenie č. 50/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

odpredaj obecného pozemku pre -  Naďa a Jozef Bernát, bytom Temeš č. 142 pozemok parc. 

CKN č. 759/9 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 118m2 minimálne za cenu 

znaleckého posudku. Cena za predaj je 7,12eur za m2. Návrh na vklad do katastra 

nehnuteľností uskutoční a zaplatí kupujúci. 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 



bod č. 12: Video vizitka obce k 690. výročiu obce Temeš 

Uznesenie č. 51/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

odmenu vo výške 100,00 eur za výrobu pre p. Ján Krpelan 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát, Ladislav Oršula 

 

bod č. 13: Určenie počtu poslancov obce Temeš na volebné obdobie  2022 – 2026 

 Uznesenie č. 52/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

určuje  

počet poslancov 5  

 

bod č. 14: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Temeš na volebné  

                 obdobie 2022 - 2026 

Uznesenie č. 53/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

určuje  

rozsah výkonu funkcie starostu obce Temeš vo výške 50% 

 

 

bod č. 15: Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2022 

Uznesenie č. 54/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

určuje  

jeden volebný obvod pre komunálne voľby 2022 

 

 

bod č. 16: Informácie o pridelených projektoch a dotáciách obci Temeš 

 Uznesenie č. 55/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie  

informácie o pridelených projektoch a dotáciách obci Temeš 

 

bod č. 17: Žiadosť TSK o participáciu Vyhliadkovej veže v obci Poruba 

Uznesenie č. 56/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

neodporúča  

podpis Zmluvy o budúcej zmluve o združení medzi zmluvnými stranami Trenčiansky 

samosprávny kraj a okolité obce 

 

 

bod č. 18: Informácie starostky obce k 690. výročiu obce Temeš 

Uznesenie č. 57/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

informácie starostky obce k 690. výročiu obce Temeš 

 



 

bod č. 19: Informácie starostky obce k zriadeniu ambulancie všeobecného  

                 lekára v zdravotnom obvode Nitrianske Rudno 

 

Uznesenie č. 58/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

informácie k zriadeniu ambulancie všeobecného lekára v zdravotnom obvode Nitrianske 

Rudno 

 

bod č. 20: Rôzne 

Uznesenie č. 59/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

informácie o potrebe dlažby na terasu budovy OcÚ, o dokončených výkopových prácach na 

miestnom cintoríne z dôvodu odvodnenia, o predpokladanom nákupe pingpongových stolov 

pre občanov, o oplotení cintorína v mesiaci september a o úprave okolia pri KD, o tom, že 

trampolína nie je na detskom ihrisku a zlom parkovaní obyvateľov v časti pod Kaplnkou 

 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan 

 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                         Ľubica Fakanová                                         

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


