
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 25.04.2013   

 

 

Počet prítomných poslancov OZ: 4 – podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu č. 1 

tejto zápisnice 

 

Počet neprítomných poslancov OZ: 1 – Tibor Halaška, ospravedlnený  

 
Program: 1.Otvorenie 
               2. Kontrola uznesení  
               3. VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 
               4. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 
               5. Stanovisko obce k ţiadosti o povolenie na odstránenie stavby ŠL SR  
               6. Stanovisko obce k  stavebnému povoleniu – prestavba rodinného domu na nízkokapacitné 
                  ubytovacie zariadenie 
               7. Stanovisko obce k malému zdroju znečisťovania ovzdušia 
              8. Ţiadosti  na drobné stavby 
              9. Rôzne 

 

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

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

overovateľov zápisnice boli odsúhlasení p. Ladislav Katana, p. Peter Výškrabka. Za 

zapisovateľa p. Milan Bagin. 

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

z predchádzajúcich zasadnutí boli splnené.  

3. Návrh VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

nebol počas zverejnenia na úradnej tabuli obce občanmi pripomienkovaný. Obecné 

zastupiteľstvo návrh VZN jednomyseľne schválilo. Návrh VZN o financovaní originálnych 

kompetencií obce na úseku školstva tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice.  

4. Návrh VZN č. 2/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom nebol počas zverejnenia na 

úradnej tabuli obce občanmi pripomienkovaný. Obecné zastupiteľstvo návrh VZN 

jednomyseľne schválilo. Návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom tvorí prílohu  č. 3 

tejto zápisnice.  

5. Dňa 23.04.2013 poţiadali ŠL SR o záväzné stanovisko k odstráneniu stavieb: rodinný dom 

č. súpisné 67 na parcele KN-Cč. 948/2 a odstránenie stavby hospodárska budova, bez 

súpisného čísla na parcele č. 948/3 v kat. území obce Temeš. Obec Temeš ţiadosť 

prerokovala na svojom riadnom zasadnutí dňa 25.04.2013 poslanci OZ rozhodli vydať 

záväzné stanovisko a odporučili  vydať povolenie na odstránenie stavieb z nasledujúcich 

dôvodov: objekty sú dlhodobo neobývané, nevyuţívané na stavbách je prepadnutá strecha, 

narušená statika budov. Kópia ţiadosti /originál je zaloţený na stavebnom úrade v Novákoch 

Ing. Mokrišová/ a záväzné stanovisko obce boli zaloţené do zloţky „Drobné stavby“.  

6. Dňa 23.04.2013 poţiadal p. Jozef Ábel s manţelkou, Pod Táborom 508/155 956 19 Krnča 

obec Temeš o záväzné stanovisko k „Prestavba rodinného domu na nízkokapacitné 

ubytovacie zariadenie“. Ţiadosť bola prerokovaná na riadnom zasadnutí dňa 25.04.2013, 

poslanci OZ rozhodli vydať záväzné stanovisko a odporučili prestavbu realizovať. Vzali na 

vedomie ústne vyjadrenie p. Jozefa Ábela a manţ., ţe v prípade začatia stavby vodného diela 

Liešťany budú rešpektovať nízkokapacitné ubytovacie zariadenie ako dočasnú stavbu. 

Záväzné stanovisko obce bolo zaloţené do zloţky „Drobné stavby“.  



7. Dňa 23.04.2013 poţiadal p. Jozef  Ábel s manţelkou o súhlas na stavbu malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia. Ţiadosť bola prerokovaná na zasadnutí OZ 25.04.2013,poslanci 

obecného zastupiteľstva odporučili dať súhlas na povolenie stavby malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia /kozub na vykurovanie/. Súhlas bol zaloţený do zloţky „Drobné 

stavby“.  

8. Dňa 23.04.2013 poţiadal p. Peter Slezák, bytom Temeš č.51, o súhlas na drobnú stavbu 

„Drevený kurín“. Poslanci OZ ţiadosť prerokovali na zasadnutí dňa 25.04.2013 a rozhodli 

doloţiť k ţiadosti súhlas susedov. Po doloţení súhlasných stanovísk susedov, bude stanovisko 

obce bez pripomienok.  

 8.1 Dňa 23.04.2013 poţiadal p. Ladislav Oršula č. 5, o súhlas na drobnú stavbu „ Oplotenie“ 

a „Prístrešok“. Poslanci OZ ţiadosť prerokovali na zasadnutí dňa 25.04.2013 a rozhodli, 

doloţiť k ţiadosti súhlas susedov a SSC, pretoţe prístrešok bude realizovaný v susedstve 

štátnej komunikácie. Po doloţení súhlasných stanovísk susedov a SSC, bude vydané 

stanovisko obce bez pripomienok. 

9. Starostka obce informovala OZ o vypracovaní ponuky na rekonštrukciu WC a schodišťa 

v kultúrnom dome v Temeši. Ponuky na rekonštrukciu boli v hodnote 886,94 € a 1058,63 €.  

Poslanci OZ rozhodli nerealizovať rekonštrukciu z dôvodu vysokých nákladov. Toalety v KD 

budú len vymaľované. Cenové ponuky tvoria prílohu tejto zápisnice č. 4 

9.1 Starostka obce informovala poslancov OZ o ţiadosti, ktorú podávala osobne na SAD 

Prievidza dňa 04.04.2013 o znovu obnovenie 3 spojov. Prvá zmena sa týkala večerného spoja, 

s odchodom z našej obce o 20.55 hod., ktorý naši občania nestíhali v N. Rudne na nočné 

zmeny. Táto bola akceptovaná ihneď. Druhá zmena premávania spoja s odchodom o 16.00 

hod. z Temeša v sobotu a nedeľu. Toto spojenie bolo obnovené len v nedeľu. Tretia zmena 

spoj s príchodom 07.15 hod. do našej obce v sobotu, bude obnovený od zmien CP a to od 

1.6.2013 po schválení VÚC Trenčín odbor dopravy. Ţiadosť aj odpoveď SAD Prievidza 

tvoria  prílohu č. 5 tejto zápisnice. 

9.2 Starostka obce informovala poslancov OZ  o vyrozumení PZ SR , obvodného oddelenia 

v Nitr. Rudne. OO PZ v N. Rudne oznamuje obci Temeš, ţe vykonalo objasňovanie vo veci 

priestupku proti majetku, ktorý bol oznámený 28. novembra 2012. Počas preverovania 

v zákonom určenej lehote sa nepodarilo zistiť skutočnosti nasvedčujúce k tomu, ţe sa počas 

priestupku dopustila konkrétna osoba. Vyrozumenie prebrala starostka obce osobne dňa       

09. apríla 2013  na OO PZ v Nitrianskom Rudne. Vyrozumenie tvorí prílohu č. 6 zápisnice.   

9.3 Starostka obce informovala poslancov OZ o odpovedi z Úradu vlády SR, kancelárie 

predsedu vlády SR o zamietnutí ţiadosti na finančné prostriedky z rezervy predsedu vlády 

pána Róberta Fica. Obec Temeš ţiadala finančné prostriedky na rekonštrukciu cesty na 

cintorín. Odpoveď z kancelárie predsedu vlády SR tvorí prílohu č. 7 tejto zápisnice. 

9.4 Poslanci OZ rozhodli vyzvať obecné zastupiteľstvo obce Čavoj na úhradu nákladov za 

elektrické osvetlenie, ktoré obce Temeš hradí zo svojho rozpočtu . Tri lampy verejného 

osvetlenia svietia pre obyvateľov obce Čavoj a sú napojené z osvetlenia obce Temeš. 

V prípade, ţe obec Čavoj neuhradí náklady spojené s prevádzkou obec Temeš  tieto 3 lampy 

odpojí k 1. júnu 2013. Ţiadosť na úhradu nákladov tvorí prílohu č. 8 tejto zápisnice.  

9.5 Starostka obce informovala poslancov OZ o zmene otváracích hodín v obecnej kniţnici. 

Pracovníčka kniţnice p. Mgr. Jana Blahová k 31.3.2013 ukončila činnosť v kniţnici. Od 

1.júna 2013 bude kniţnica prevádzkovaná kaţdý druhý týţdeň vo štvrtok od 14.00 do 16.00 

Kniţnicu bude prevádzkovať starostka obce a účtovníčka obce zdarma. 

Záver – po vyčerpaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia a 

starostka obce ukončila zasadnutie OZ. Poďakovala všetkým prítomným za účasť, oznámila 

termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 17.05.2013  

 

 



U Z N E S E N I E  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš, konaného dňa 25.04.2013   

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 6/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

k bodu č. 3: VZN o financovaní  originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

Uznesenie č. 7/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

schvaľuje 

VZN o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva 

 

k bodu č. 4: VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

Uznesenie č. 8/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom 

 

k bodu č. 5: Stanovisko obce k ţiadosti o povolenie na odstránenie stavby ŠL SR  

Uznesenie č. 9/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

povoľuje 

odstránenie stavieb pre ŠL SR 

 

k bodu č. 6: Stanovisko obce k ţiadosti o povolenie stavby p. Jozef Ábel a manţelka 

Uznesenie č. 10/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

povoľuje 

prestavbu rodinného domu na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie 

 

k bodu č. 7: Stanovisko  obce k malému zdroju znečisťovania ovzdušia 

Uznesenie č. 11/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

povoľuje 

malý zdroj znečisťovania ovzdušia  

 

k bodu č. 8: Ţiadosť na drobnú stavbu p. Peter Slezák  

Uznesenie č. 12/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

povoľuje 

drobnú stavbu „drevený kurín“ 

 

k bodu č. 8.1: Ţiadosť na drobnú stavbu p. Ladislav Oršula 

Uznesenie č. 13/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

ţiada 

doloţiť súhlas susedov a SSC 



 

k bodu č. 9: Informácia starostky obce o rekonštrukcii toaliet v KD  

Uznesenie č. 14/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

zamieta 

rekonštrukciu toaliet v kultúrnom dome 

 

k bodu č. 9.1: Informácia starostky obce o úprave spojov SAD 

Uznesenie č. 15/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

úpravu spojov z obce Temeš 

 

k bodu č. 9.2: Informácia starostky obce o vyrozumení z OO PZ v Nitrianskom Rudne 

Uznesenie č. 16/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 
vyrozumenie k priestupku proti majetku 

 

k bodu č. 9.3: Informácia z ÚV SR 

Uznesenie č. 17/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zamietnutie ţiadosti na finančné prostriedky 

 

k bodu č. 9.4: Výzva OZ obce Čavoj 

Uznesenie č. 18/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

ukladá  
vyzvať OcÚ Čavoj na úhradu poplatkov za verejné osvetlenie 

 

Termín: 30.06.2013 

Zodpovedná: Jana Javorčeková  

 

 k bodu č. 9.5: Informácia o kniţnici 

Uznesenie č. 19/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zmenu otváracích hodín v obecnej kniţnici 

 

 

Zapísal: Milan Bagin 

 

Overovatelia: Ladislav Katana                                 Peter Výškrabka                                


