
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa15.02.2013  

 

Počet prítomných poslancov OZ: 3 – podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu 

                                                               č. 1 tejto zápisnice  

                                                          - Oľga Fakanová, starostka obce 

                                                          - Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce  

Počet neprítomných poslancov OZ: 2 – Tibor Halaška, Peter Výškrabka 

 
Program: 1. Otvorenie 
               2. Kontrola uznesení 
               3. Správa HK o kontrolnej činnosti za rok 2012 
               4. Rôzne 
 

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

prítomných, oboznámila s programom, ktorí poslanci jednomyseľne schválili. Za 

overovateľov zápisnice boli odsúhlasení p. Miroslav Čičmanec a p. Milan Bagin. Za 

zapisovateľa p. Ladislav Katana. 

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

č. 103/2012 a 109/2012 zostávajú v trvaní do30.04.2013 ostatné uznesenia boli splnené. 

3. Správu o kontrolnej činnosti za rok 2012 predniesol hlavný kontrolór obce. Správa 

o kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice č. 2 

4. Starostka obce informovala poslancov OZ o zaslaní žiadosti na úrad vlády SR. Žiadosť 

adresovala predsedovi vlády  Doc. JUDr. Róbertovi Ficovi CSc. Dotáciu v hodnote 10 000 € 

obec žiadala na rekonštrukciu cesty k miestnemu cintorínu a časti cesty do Blahov. List 

predsedovi vlády tvorí prílohu zápisnice č. 3 

4.1 Stanovisko Ing. Mokrišovej zo stavebného úradu v Novákoch je zhodné s rozhodnutím 

obecného zastupiteľstva v Temeši zo dňa 6. júla 2012. Ing. Eva Mokrišová, referentka SOÚ 

pre stavebné konanie odporučila p. Petrovi Gamanovi jeho sťažnosť riešiť súdnou cestou. 

Odpoveď tvorí prílohu č. 4 zápisnice.  

4.2 Starostka obce predložila obecnému zastupiteľstvu žiadosť p. Jána Matiesku bytom 

Petzvalova 3376/45, Žilina na výrub dreviny rastúcej na jeho súkromnom pozemku. Žiadosť 

bola založená do zložky „Výrub drevín“ jej kópia tvorí prílohu zápisnice č.5 

4.3 Poslanci OZ navrhli rekonštrukciu sociálnych zariadení v KD. Stretnutie za účelom 

posúdenia vzniknutej situácie sa uskutoční v mesiaci február. 

 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš, konaného dňa 15.02.2013 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č.1/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

k bodu č. 3: Správa HK  

Uznesenie č.2/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 



správu HK o kontrolnej činnosti za rok 2012 

 

k bodu č. 4: Informácia starostky obce 

Uznesenie č.3/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o žiadosti na dotáciu z úradu vlády 

 

k bodu č. 4.1: Stanovisko stavebného úradu 

Uznesenie č.4/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

stanovisko stavebného úradu k sťažnosti p. Petra Gamana 

 

k bodu č. 4.2: Výrub dreviny 

Uznesenie č.5/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

výrub dreviny p. Jána Matiesku 

 

k bodu č. 4.3: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v KD 

stretnutie poslancov z dôvodu rekonštrukcie 

Termín: 20.02.2013 

Zodpovedný: Ladislav Katana 

 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec                                   Milan Bagin                                                                                    


