
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 21.06.2013  

 

Počet prítomných poslancov OZ: 5 – podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou č. 1 

tejto zápisnice  

                                                            - starostka obce, Oľga Fakanová 

                                                            - hlavný kontrolór obce, Ing. Jozef Krett 

                                                            - účtovníčka obce, Jana Javorčeková  

                                                            - občania, Boris Zuzelka 

Počet neprítomných poslancov OZ: 0 

 

 
P R O G R A M: 1. Otvorenie 
                            2. Kontrola uznesení 
                           3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 
                           4. Návrh na schválenie záverečného účtu za rok 2012 
                          5. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2012 
                          6. Rôzne 

 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová. Starostka obce privítala 

prítomných, oboznámila s programom, ktorý poslanci OZ jednomyseľne schválili. Za 

overovateľov zápisnice boli odsúhlasení p. Peter Výškrabka, p. Milan Bagin. Za zapisovateľa 

p. Ladislav Katana. 

2. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ poslanci vzali na vedomie. Uznesenia 

boli splnené. 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. pol rok 2013 predkladal hlavný kontrolór obce Ing. 

Jozef Krett. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 

03.06.2013 do 18.06.2013 a tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.   

Hlasovanie poslancov OZ: Za – Milan Bagin, Miroslav Čičmanec, Tibor Halaška, Ladislav 

Katana, Peter Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0. 

4. Návrh záverečného účtu za rok 2012 predkladala účtovníčka obce p. Jana Javorčeková 

a hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett. Poslanci OZ návrh rozpočtu prerokovali a celoročné 

hospodárenie obce za rok 2012 jednomyseľne prijali bez výhrad. Záverečný účet za rok 

2012 bol zverejnený na úradnej tabuli obce od 03.06.2013 do 18.06.2013 a  tvorí prílohu 

zápisnice č. 3 

Hlasovanie poslancov OZ: Za- Milan Bagin, Miroslav Čičmanec, Tibor Halaška, Ladislav 

Katana, Peter Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0 

5. Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Adamkoviča o overení účtovnej závierky 

k 31.12.2012 predkladala starostka obce. „Stanovisko audítora je nasledovné: podľa 

môjho stanoviska účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach 

pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Temeš k 31. decembru 2012 a výsledku 

jej hospodárenia za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 

o účtovníctve“. Audit v našej obci vykonal Ing. Jozef Adamovič dňa 29.apríla 2013, jeho 

správa tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. Poslanci OZ správu vzali na vedomie. 

6. Na zasadnutie OZ bol prizvaný p. Boris Zuzelka, s ktorým bol dohodnutý splátkový 

kalendár ohľadom splatenia dlhu voči obci Temeš. Splátkový kalendár tvorí prílohu č. 5 

zápisnice.   

 

 

 



 

 

6.1 Dňa 28.05.2013 požiadal p. Peter Slezák, bytom Temeš 51 o odkúpenie kalamitného 

dreva od obce Temeš. Poslanci OZ žiadosť prerokovali, schválili odpredaj dreva za 

podmienky – drevo bude uložené na jednom mieste v zadnej časti ihriska a poslanci OZ 

preberú objem drevnej hmoty.  

Hlasovanie poslancov OZ: Za – Milan Bagin, Miroslav Čičmanec, Tibor Halaška, Ladislav 

Katana, Peter Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0.Žiadosť p. Slezáka tvorí prílohu zápisnice č.6   

6.2 Starostka obce predložila návrh poslancom OZ na odpredaj dreva z obecnej hory, zvyšku 

lyžiarskeho vleku, a obecného auta. Finančné prostriedky by boli použité na rekonštrukciu 

cesty na cintorín. Návrhom sa poslanci OZ zaoberali a konečné rozhodnutie na odpredaj 

navrhovaných vecí bude prerokovaný na nasledujúcom zasadnutí OZ.  

6.3 Pán Miroslav Blaho ústne požiadal starostku obce o výrub stromov v časti u „Dedinkov“ 

stromy bránia rekonštrukcii strechy na nehnuteľnosti ,ktorej je vlastníkom. Stromy sú 

väčšinou na jeho súkromnom pozemku no cca 5 stromov je vlastníctvom obce Temeš. 

Poslanci OZ ústnu žiadosť vzali na vedomie a odporučili doložiť písomnú žiadosť na výrub 

stromov a začať s prácami po ukončení vegetácie.  

6.4 Správca farnosti v Čavoji, kde pod správu patrí aj obec Temeš Mgr. Viktor Mičuda 

požiadal obec Temeš o drobnú stavbu. Jedná sa o prístavbu prístrešku ku kaplnke, poslanci 

OZ žiadosť prerokovali a vzali na vedomie.  Žiadosť bola založená do zložky „Drobné 

stavby“.     

6.5 Poslanci OZ sa vrátili k uzneseniu č. 13/2013 žiadosť o drobnú stavbu p. Ladislav Oršula 

a žiadajú doložiť stanovisko SSC Prievidza bez stanoviska SSC nie je možné pokračovať 

v stavebných prácach. Hlasovanie poslancov OZ: Za- Milan Bagin, Miroslav Čičmanec, 

Tibor Halaška, Ladislav Katana, Peter Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0 
6.6 Starostka informovala poslancov OZ o sťažnosti p. Mariána Chynoradského ohľadne 

opílenia stromov pri autobusovej zastávke. Pán Chynoradský uviedol, že v čase kvitnutia lieta 

peľ, ktorý spôsobuje alergie a v tomto čase nemôžu mať obyvatelia okolitých domov otvorené 

okná. Ďalej upozornil na čierne skládky v okolí obce a navrhol vyhlásiť brigádu 

v dostatočnom časovom predstihu a tieto všetci občania upratať a vyčistiť tak kataster obce.  

6.7 V tomto bode komisia zložená z poslancov OZ vyhodnotila predložené ponuky na 

rekonštrukciu cesty na cintorín. Ponuky predložili 3 uchádzači. Predseda komisie p. Ladislav 

Katana otvoril obálky a informoval členov komisie o nasledovných ponukách: STRABAG, 

s.r.o. ul. Pod Banskou Prievidza 14 112,00 €,  R.U., s.r.o. Dvorníky 17 094,00 €,  TMG a.s. 

Priemyselná 11 Prievidza  15 135,22 €. Členovia komisie rozhodli akceptovať ponuku firmy 

STRABAG, s.r.o., oblasť SEVER – Žilina, PJ Prievidza, ul. Pod Banskou, 971 01 Prievidza, 

z dôvodu najnižšej ceny. Cenové ponuky tvoria prílohy tejto zápisnice č. 7,8,9  

Záver – po vyčerpaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal návrh na uznesenie 

a starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poďakovala všetkým 

prítomným za účasť, oznámila termín nasledujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať dňa 

1. augusta 2013 o 18:00 v zasadačke obecného úradu. 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

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

 

                        Milan Bagin                                      ............................................ 

 

 

 



 

 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, konaného dňa 21.06.2013  

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 28/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

k bodu č. 3: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013  

Uznesenie č. 29/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2013  

 

k bodu č. 4: Návrh záverečného účtu za rok 2012 

Uznesenie č. 30/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

záverečný účet za rok 2012 bez výhrad 

 

k bodu č. 5: Správa nezávislého audítora  

Uznesenie č. 31/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Adamkoviča 

 

k bodu č. 6: Boris Zuzelka 

Uznesenie č. 32/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

splátkový kalendár   

 

k bodu č. 6.1: Odpredaj kalamit. dreva p. Peter Slezák  

Uznesenie č. 33/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

odpredaj dreva 

 

 

k bodu č. 6.2: Odpredaj dreva, vleku, auta 

Uznesenie č. 34/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

odpredaj dreva, vleku 

 

 



k bodu č. 6.3: Výrub stromov  

Uznesenie č. 35/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

doložiť písomnú žiadosť 

 

 

k bodu č. 6.4: Drobná stavba – kaplnka 

Uznesenie č. 36/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

prístavbu prístrešku ku kaplnke 

 

k bodu č. 6.5: Drobná stavba p. Ladislav Oršula 

Uznesenie č. 37/2013 

Obecné zastupiteľstvo  

žiada 

doložiť vyjadrenie SSC Prievidza 

 

 

k bodu č. 6.6: Sťažnosť p. Mariána Chynoradského 

Uznesenie č. 38/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

sťažnosť p. Mariána Chynoradského 

 

k bodu č. 6.7: Cenové ponuky na realizáciu cesty na cintorín 

Uznesenie č. 39/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

STRABAG, s.r.o. ul. Pod banskou, Prievidza 

 

 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                                 Milan Bagin 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

V Temeši 21. júna 2013  

  

 


