
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 17.05.2013  

 

Počet prítomných poslancov OZ: 4 – podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou  

č. 1 tejto zápisnice  

                                                           - starostka obce, Oľga Fakanová 

                                                           - hlavný kontrolór obce, Ing. Jozef krett 

 

Počet neprítomných poslancov OZ: 1 – Milan Bagin, ospravedlnený z pracovných dôvodov 

 
 
PROGRAM: 1. Otvorenie 
                     2. Kontrola uznesení 
                    3. Prerokovanie platu starostky obce 
                   4. Ohlásenie drobných stavieb 
                   5. 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. Tibor Halaška a p. Ladislav Katana. Za zapisovateľa 

p. Miroslav Čičmanec. 

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

3. Starostka obce predložila poslancom obecného zastupiteľstva na prerokovanie svoj plat. 

Poslanci po roku opäť prerokovali plat starostky a jednomyseľne schválili. Išlo  o zmenu 

priemernej nominálnej mzdy zo zákona, ktorá činí v hrubom 672 eur. 

4. Dňa 6.mája 2013 požiadal stavebník p. Ján Matieska, Temeš č. 88 o súhlas na drobnú  

stavbu „ Hospodárska budova“. Poslanci OZ žiadosť prerokovali a rozhodli vydať súhlasné 

stanovisko obce. Žiadosť aj súhlasné stanovisko boli založené do zložky „Drobné stavby“. 

4.1 Dňa 16. mája 2013 požiadala p. Mária Drobná, Malookružná 54/6 Prievidza o súhlas na 

drobnú stavbu „ Septik“. Poslanci OZ žiadosť prerokovali a rozhodli doložiť k žiadosti súhlas 

susedov. Po doložení súhlasných stanovísk susedov bude stanovisko obce bez pripomienok.  

5. Starostka obce  navrhla poslancom OZ vybudovanie mostíka ku studničke na kraji dediny 

a úpravu v okolí studničky. Návrh poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili.  

5.1 Starostka obce informovala poslancov OZ o poskytnutí prostriedkov z Ministerstva 

dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  vo výške 1 103,82 eur na výtlky.  

5.2 Starostka obce predložila návrh poslancom obecného zastupiteľstva zvážiť dôvody 

čerpania úveru vo výške 5 000 eur, na zabezpečenie rekonštrukcie cesty na cintorín. Finančné 

prostriedky, ktorými obec disponuje sú nasledovné 4 600,- dar občanov obce za vypílené 

stromy, 3 793,78,-  rezervný fond obce Temeš, 1 103,82,- MDVRR spolu 9 497,60 eur. 

Ponuka za rekonštrukciu cesty je za 700 m2 14 112,- eur čo značí oproti predošlej ponuke 

zvýšenie o 1 967,- €. Starostka obce zdôvodnila neustále sa zvyšujúce náklady za materiály 

a práce, ktoré je potrebné previesť na rekonštrukcii cesty. Návrh odporučil zvážiť aj hlavný 

kontrolór obce a priklonil sa k realizácii rekonštrukcie cesty. Poslanci OZ odporučili doložiť  

do nasledujúceho zasadnutia cenové ponuky na realizáciu rekonštrukcie / vyasfaltovanie, 

nákup žľabov/, vyhlásiť brigádu na uloženie žľabov a drobné úpravy okolia cesty. 

5.3 Dňa 25.04.2013 požiadal p. Ján Králik o odvoz zeminy z miestneho ihriska v objeme 4 x 

na automobil V3S. Poslanci OZ žiadosti vyhoveli  s tým, že realizácia odvozu zeminy sa bude 

uskutočňovať vtedy, keď bude ihrisko vysušené, aby sa neporušil terén.  



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

a starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva. Poďakovala všetkým 

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

21.06.2013  

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec  

 

Overovatelia: Ladislav Katana                      Tibor Halaška                           

 

 

 

 

 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, konaného dňa 17.05.2013 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 20/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ  

 

k bodu č. 3: Prerokovanie platu starostky obce 

Uznesenie č. 21/2013  

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

plat starostky obce  

 

k bodu č. 4: Žiadosť na drobnú stavbu p. Ján Matieska  

Uznesenie č. 22/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

povoľuje 

drobnú stavbu „Hospodárska budova“ 

 

k bodu č. 4.1: Žiadosť na drobnú stavbu p. Mária Drobná 

Uznesenie č. 23/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

žiada 

doložiť súhlas susedov 

 

k bodu č. 5: Drevený mostík k studničke 

Uznesenie č. 24/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

výrobu dreveného mostíku 

 

k bodu č. 5.1: Finančné prostriedky z MDVRR 

Uznesenie č. 25/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 



berie na vedomie 

poskytnutie prostriedkov z MDVRR 

k bodu č. 5.2: Čerpanie úveru 

Uznesenie č. 26/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá 

doložiť vypracovanie ponúk na rekonštrukciu cesty k cintorínu a vyhlásiť brigádu 

Termín: 21.06.2013 /vypracované ponuky/ Zodpovedná: Jana Javorčeková 

        

               31.07.2013 /brigáda/ Zodpovední: Poslanci OZ 

 

k bodu č. 5.3: Odvoz zeminy 

Uznesenie č. 27/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

odvoz zeminy z ihriska  

 

 

 

 

Overovatelia: Ladislav Katana                                     Tibor Halaška 

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec 

 

 

V Temeši 17.mája 2013  


