
Zápisnica  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 17.04.2014  

 

Počet prítomných poslancov: 4 – podľa prezenčnej listiny, príloha č. 1 

                                                     _ Oľga Fakanová, starostka obce 

                                                     _ Inf. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Počet neprítomných poslancov: Miroslav Čičmanec, ospravedlnený z prac. dôvodov 

 
Program: 1.Otvorenie 
                 2. Kontrola uznesenia 
                 3. Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol 
                 4. Kandidát na voľbu prísediaceho Okresný súd Prievidza 
                 5. Rôzne                                                      

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18:00 hod. starostka privítala 

prítomných oboznámila s programom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. Za 

overovateľov zápisnice starostka určila p. Petra Výškrabku a p. Ladislava Katanu. Za 

zapisovateľa p. Milana Bagina. 

2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce. 

Uznesenia boli splnené. Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.  

3. Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol odporučil vykonať požiarny technik obce 

Ing. Ján Kurbel. Kontrolu vykonajú poslanci OZ p. p. Milan Bagin, Ladislav Katana dňa     

23. 04. 2014. 

4. Kandidátom na prísediaceho k Okresnému súdu v Prievidzi za obec Temeš bol obecným 

zastupiteľstvom zvolený pán Ladislav Katana. Pán Ladislav Katana vykonáva funkciu 

poslanca OZ od roku 2012, kedy nastúpil ako prvý náhradník za odstupujúceho poslanca OZ. 

Poslanci OZ jednomyseľne schválili p. Ladislava Katanu za prísediaceho k Okresnému 

súdu Prievidza.  

5. Pán Jaroslav Matieska požiadal o pripojenie na obecný vodovod. Pripojenie žiada ku svojej 

nehnuteľnosti rekreačnej chatke v časti pri dome smútku. HK obce a poslanci OZ rozhodli 

zaujať záväzné stanovisko po predložení projektovej dokumentácie na najbližšom zasadnutí 

obecného zastupiteľstva 22.5.2014. 

5.1 Starostka obce informovala OZ o havarijnej situácii v kuchynke kultúrneho domu. 

Navrhla dať vypracovať cenové ponuky a následne realizovať rekonštrukciu kuchynky v KD. 

Poslanci OcZ podporili návrh a uložili vypracovanie cenových ponúk v najbližšom možnom 

termíne.  

5.2 Starostka informovala o podaní žiadosti na dotácie pre obec Temeš. Žiadosti boli zaslané 

na Úrad vlády SR - predsedovi vlády Doc. JUDr. Robertovi Ficovi CSc., na Ministerstvo 

financií SR a Trenčiansky samosprávny kraj. Žiadosti na výšku dotácií zo všetkých troch 

zdrojov  sú v objeme 31 215,00 eur.  

5.3 HK a poslanci OcZ uložili starostke obce posledný krát osloviť obec Čavoj za účelom 

vyplatenia dlžnej čiastky za verejné osvetlenie. Upozorniť ústne starostu obce Čavoj následne 

vystaviť faktúru, odpojiť osvetlenie a postúpiť exekútorovi. Ústne upozorniť do 22.mája 2014 

5.4 Starostka informovala o projekte na vojnové hroby, ktorý obec podávala ešte v roku 2013, 

v projekte sme žiadali 5 000,00 eur na obnovu vojnových hrobov. Obci bola priznaná čiastka 

30,36 eur na štyri vojnové hroby.  

5.5 Stavanie mája sa v obci uskutoční 30.4.2014 o 18.00 hod., v priestore pred budovou OcÚ. 

Vypílenie a osadenie máje zabezpečí poslanec OZ Tibor Halaška. 

5.6 Deň matiek sa v tomto roku nebude konať v kultúrnom dome, pre nízky záujem našich 

žien. Obec zakúpi darčeky a účtovníčka obce so starostkou ich roznesú do domácností. 



5.7 Na havarijný stav mosta na „Doline“, cez potok Belanka sa obec rozhodla upozorniť 

žiadosťou. Žiadosť bude zaslaná na Slovenský vodohospodársky podnik Topoľčany 

a Piešťany. Obec Temeš bude žiadať minimálne vyčistenie potoka pod mostom od nánosov 

bahna, pretože piliere mosta sú skoro celé ponorené. Za občanov obce Temeš túto žiadosť 

podpísali poslanci obecného zastupiteľstva a starostka obce. Poslanci OZ jednomyseľne 

žiadosť odsúhlasili.  
5.8 Na základe ústnych upozornení občanov hlavný kontrolór a poslanci OcZ rozhodli 

upozorniť p. Elišku Čičmancovú majiteľku psov, na dodržiavanie VZN obce Temeš o držaní 

psov. Poslanci OZ upozornenie jednomyseľne odsúhlasili. 

5.9 Starostka informovala o žiadosti obce Valaská Belá na vytvorenie Dobrovoľného 

hasičského zboru so sídlom vo Valaskej Belej. Obec Temeš by po podpise zmluvy  

každoročne prispievala na chod hasičského zboru finančným darom vo výške 1 eura na 

obyvateľa v prospech obce Valaská Belá. Po dosiahnutí nákladov pri zásahovej činnosti nad 

rámec krytia finančným darom, by obec Temeš dostala vyúčtovanie nákladov podľa cenníka, 

ktorý by  bol súčasťou zmluvy podľa § 56 zákona č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi 

o náhrade výdavkov. Poslanci OZ jednomyseľne zmluvu o vytvorení spoločného 

hasičského zboru medzi obcami Valaská Belá a Temeš zamietli.  

5.10 Starostka informovala o vypracovávaní Programu odpadového hospodárstva, ktorí pre 

našu obec zabezpečuje firma ENVI – PAK. Z doručených ponúk na vypracovanie tohto 

dokumentu bola spomínaná firma najvýhodnejšia.  

5.11 Starostka oznámila termín obhliadky domu smútku za účelom náteru strechy. Obhliadku 

a zároveň cenovú ponuku príde uskutočniť dňa 18.4.2014 o 9:00 firma BVH Prievidza. 

Obhliadky sa za obec Temeš zúčastnia starostka obce a poslanci OcZ p. p. Tibor Halaška 

a Milan Bagin. 

5.12 Obci bola doručená žiadosť o zverejnenie o oznámení o prerokovaní Správy 

o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy na 

obdobie rokov 2015 – 2024 pre Lesný celok Nitrianske Rudno, do ktorého patrí aj obec 

Temeš. Stretnutie ohľadne tohto dokumentu sa bude konať 13.mája 2014 v zasadačke OcÚ 

Nitrianske Rudno. Oznámenie je zverejnené v úradnej tabuli obce od 14.4.2014 do30.4. 2014. 

Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia. 

Starostka obce ukončila zasadnutie OcZ o 20: 15 hod., poďakovala za účasť prítomným. 

 

 

 

Zapísal: Milan Bagin 

 

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

 

                        Ladislav Katana                                  ............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 



U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 17.4.2014  

 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 13/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ  

 

k bodu č. 3: Výkon preventívnych protipožiarnych kontrol  

Uznesenie č. 14/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá  

vykonať kontroly komínov  

Termín: 30.4.2014 

Zodpovední: Ladislav Katana, Milan Bagin 

 

k bodu č. 4: Kandidát na voľbu prísediaceho Okresný súd Prievidza 

Uznesenie č. 15/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

pána Ladislava Katanu za prísediaceho k okresnému súdu  

 

k bodu č. 5: Žiadosť o pripojenie k obecnému vodovodu 

Uznesenie č. 16/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča 

doložiť projektovú dokumentáciu 

 

k bodu č. 5.1: Informácia o havarijnej situácii v kuchynke KD 

Uznesenie č. 17/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

navrhuje   

vypracovanie ponúk na opravu kuchynky 

 

k bodu č. 5.2: Informácia o podaní žiadosti na dotácie  pre obec 

Uznesenie č. 18/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o dotáciách  

 

k bodu č. 5.3: Upozornenie obci Čavoj na úhradu verejného osvetlenia 

Uznesenie č. 19/2014  

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

ukladá  

ústne upozorniť obec Čavoj  

Termín: 22.05.2014 

Zodpovedná: starostka obce 

 



k bodu č. 5.4: Informácia o dotácii na vojnové hroby 

Uznesenie č. 20/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

informáciu o dotácii 

 

k bodu č. 5.5: Stavanie mája 

Uznesenie č. 21/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá 

vypílenie a postavenie mája 

Termín: 30.04.2014 

Zodpovedný: Tibor Halaška 

 

k bodu č. 5.6: Deň matiek  

Uznesenie č. 22/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá 

zabezpečiť deň matiek  

Termín: 11.5.2014 

Zodpovedná: Jana Javorčeková 

 

k bodu č. 5.7: Žiadosť o vyčistenie potoka Belanka 

Uznesenie č. 23/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá  

odoslať žiadosť o vyčistenie potoka 

Termín: 25.4.2014 

Zodpovedná: Jana Javorčeková 

 

k bodu č. 5.8: Upozornenie  

Uznesenie č. 24/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá 

upozorniť p. Elišku Čičmancovú 

Termín: 30.4.2014 

Zodpovedná: Jana Javorčeková 

 

k bodu č. 5.9: Vytvorenie dobrovoľného hasičského zboru 

Uznesenie č. 25/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

zamieta 

vytvorenie dobrovoľného hasičského zboru  

 

k bodu č. 5.10: Program odpadového hospodárstva 

Uznesenie č. 26/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

vypracovanie POH 

 



k bodu č. 5.11: Obhliadka domu smútku 

Uznesenie č. 27/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

obhliadku domu smútku 

 

k bodu č. 5.12: Žiadosť o zverejnenie LHP  

Uznesenie č. 28/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

žiadosť o zverejnenie LHP 

 

 

 

Zapísal: Milan Bagin 

 

 

Overovatelia:  Peter Výškrabka                                           Ladislav Katana  

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


