
 
Z á p i s n i c a 

 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 15.11.2022  

 

 

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, HK obce 

- Jana Javorčeková, odborný referent obce 

Neprítomný poslanec OcZ: Pavel Bernát, zaniknutý mandát 

                                               Ľubica Fakanová, ospravedlnená z dôvodu PN 

 

Program zasadnutia: 1. Otvorenie 

                                     2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                                     3. Kontrola uznesení 

                                     4. VZN č. 2/2022 KO a DSO na rok 2023 

                                     5. VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na rok 2023 

                                     6. VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na rok 2023 

                                     7. Rôzne 

                                     8. Záver 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 17: 00 hod.. Privítala   

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

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

zastupiteľstva  v počte 4/5. 
2. Za zapisovateľa určila p. Jana Javorčeková za overovateľov p. p. Peter Výškrabka, 

Radoslav Krpelan. 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.  

4. VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na 

kalendárny rok 2023 predkladala starostka obce. Návrh VZN  č. 2/2022 o poplatku za KO 

a DSO na kalendárny rok 2023 bol zverejnený od 29.10.2022 na dobu 15 dní na  

pripomienkovanie občanom v úradnej tabuli obce Temeš, na webovom sídle obce Temeš 

a taktiež na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. K návrhu VZN č. 2/2022 o poplatku za 

KO a DSO na kalendárny rok 2023nebola obci Temeš doručená žiadna pripomienka. 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Temeš č.2/2022 platné na kalendárny rok 2023 poslanci 

OcZ jednomyseľne schválili. VZN č. 2/2022  tvorí prílohu zápisnice č. 2. 

5. VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023 predkladala starostka obce. 

Návrh VZN  č. 3/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023 bol zverejnený od 

29.10.2022 na 15 dní na pripomienkovanie občanom v úradnej tabuli obce Temeš, na 

webovom sídle obce Temeš a taktiež na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. K návrhu 

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023 nebola obci Temeš doručená 

žiadna pripomienka. Všeobecne záväzné nariadenie obce Temeš č. 3/2022 platné na 

kalendárny rok 2023, poslanci OcZ jednomyseľne schválili. VZN č. 3/2022 o miestnych 

daniach na kalendárny rok 2023 tvorí prílohu zápisnice č. 3.      

6. VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 predkladala starostka obce. 

Návrh VZN  č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 bol zverejnený od 

29.10.2022 na 15 dní na pripomienkovanie občanom v úradnej tabuli obce Temeš, na 

webovom sídle obce Temeš a taktiež na centrálnej úradnej elektronickej tabuli. K návrhu  



 

 

 

 

VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 nebola obci Temeš doručená 

žiadna pripomienka. Všeobecne záväzné nariadenie obce Temeš č. 4/2022 platné na 

kalendárny rok 2023, poslanci OcZ jednomyseľne schválili. VZN č. 4/2022 o dani z 

nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 tvorí prílohu zápisnice č. 4. 

7. Rôzne – v tomto bode informovala starostka obce o odpovedi na opílenie stromov od SSE 

– distribučná. Obec a taktiež občania si majú opílenie stromov uskutočňovať vo vlastnej réžii. 

Odpoveď tvorí prílohu zápisnice č. 5. 

7.1 Pôdohospodárska platobná agentúra doručila obci Temeš odpoveď na „Zateplenie KD 

a výmenu vykurovania“ po 5 rokoch s tým, že finančné prostriedky obci Temeš neboli 

schválené. Vyjadrenie PPA tvorí prílohu zápisnice č. 6. 

7.2 Pán Pavel Bernát ukončil PN ku dňu 6.10.2022.  Pracovná neschopnosť trvala viac ako 

jeden rok, kedy sa nezúčastňoval zasadnutí Obecného zastupiteľstva a zo zákona mu zanikol 

mandát poslanca.  

7.3 Poslanec OcZ Ladislav Oršula navrhol starostke obce preplatenie dovolenky za rok 2022 

vo výške 27 dní, pretože ukončila volebné obdobie. Poslanci obecného zastupiteľstva 

jednomyseľne návrh podporili a schválili preplatenie dovolenky starostke obce v počte 27 dní. 

7.4 Starostka obce navrhla zriadiť inventarizačnú komisiu v zložení Jana Javorčeková, Ľubica 

Fakanová, Peter Výškrabka. Poslanci OZ návrh jednomyseľne schválili. 

8. Záver -  po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľka prečítala prijaté 

uznesenia, ktoré overovatelia zápisnice ústne odobrili. Starostka obce poďakovala prítomným 

za účasť na rokovaní, za spoluprácu počas volebného obdobia 2018 – 2022. Popriala 

poslancom OcZ, ktorí už nekandidovali veľa zdravia a vyslovila želanie, že aj v budúcnosti 

budú nápomocní pri realizovaní prác pre obec Temeš. Odovzdala všetkým ďakovné listy 

a drevené pero s erbom obce Temeš. Rokovanie ukončila o 17:50 hod. 

 

 

 

Zapísal: Jana Javorčeková 

 

 

 

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

 

 

                        Radoslav Krpelan                                                  .........................................                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

U z n e s e n i a 
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 15.11.2022 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 1: Program rokovania 

Uznesenie č. 80/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

program rokovania 

Hlasovanie poslancov:  Za – Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula, Peter Výškrabka,                     

                                                 Ľubica Fakanová                               

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

 Uznesenie č. 81/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

Hlasovanie poslancov:  Za – Radoslav Krpelan,  Ladislav Oršula, Peter Výškrabka,      

                                                 Ľubica Fakanová                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 82/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

 

bod č. 4: VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné   

               stavebné odpady na rok 2023 

Uznesenie č. 83/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  na 

kalendárny rok 2023   

 

bod č. 5: VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na rok 2023 

Uznesenie č. 84/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č. 3/2022 o miestnych daniach na kalendárny rok 2023 

 



 

bod č. 6: VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na rok 2023 

Uznesenie č. 85/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN č. 4/2022 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2023 

                                     

bod č. 7: Informácia starostky obce od SSE o opílení stromov  

Uznesenie č. 86/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce od SSE o opílení stromov 

 

bod č. 7.1: Informácia starostky obce od PPA -  „Zateplenie KD a výmenu vykurovania“ 

Uznesenie č. 87/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce od PPA -  „Zateplenie KD a výmenu vykurovania“ 

 

bod č. 7.2: Zaniknutie mandátu poslanca  

Uznesenie č. 88/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zaniknutie mandátu poslanca p. Pavel Bernát z dôvodu neúčasti na zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva počas jedného roku 

 

bod č. 7.3: Preplatenie dovolenky starostke obce  

Uznesenie č. 89/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

preplatenie dovolenky starostke obce za rok 2022 v počte 27 dní 

 

 

bod č. 7.4: Inventarizačná komisia 

Uznesenie č. 90/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

inventarizačnú komisiu v zložení Jana Javorčeková, Ľubica Fakanová, Peter Výškrabka 

 

 

Zapísal: Jana Javorčeková 

 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                         Radoslav Krpelan                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


