
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 22.5.2014 

 

Počet prítomných poslancov: 5 - podľa prezenčnej listiny, príloha č. 1  

                                                      - Oľga Fakanová, starostka obce 

                                                      - Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Hostia: Jaroslav Matieska, Ing. Pavel Bernát  

 
Program: 1. Otvorenie  
                  2. Kontrola uznesenia 
                  3. Povodňový plán záchranných prác 
                  4. Rôzne  
 

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

všetkých prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 

Za overovateľov zápisnice starostka určila p. p. Tibora Halašku, Petra Výškrabku. Za 

zapisovateľa p. Miroslava Čičmanca. 

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

Uznesenia boli splnené. Správu o plnení uznesení vzali členovia OcZ na vedomie. 

3. Program odpadového hospodárstva bola obec povinná odovzdať do 4.mája 2014 na 

schválenie na okresný úrad životného prostredia Prievidza. Starostka povodňový plán 

odovzdala 2.mája 2014. 

4. Spoločnosť JTeko oslovila obec za účelom zberu plastov. Výhodou spolupráce je odvoz 

plastového odpadu úplne bezplatne. Spoločnosť túto výhodu garantuje do konca roku 2014. 

Obec zmluvu o vývoze plastového odpadu podpíše od 1.júna 2014 do 31.decembra 2014.   

Členovia OcZ túto aktivitu jednomyseľne podporili. Ponuka tvorí prílohu zápisnice č. 2 

4.1 Kronikárka obce Mgr. Darina Blahová predložila na schválenie na zápis do obecnej 

kroniky r.1991. Členovia OcZ jednomyseľne zápis schválili. Zápis tvorí prílohu zápisnice č. 3 

4.2 Pán Jaroslav Matieska predložil dňa 3.3.2014 žiadosť o pripojenie na obecný vodovod 

a dňa 13.5.2014 žiadosť o umiestnenie elektrického rozvádzača. Pripojenie uvedených 

žiadostí má byť k jeho rekreačnej chatke umiestnenej pod domom smútku a má slúžiť len 

v letných mesiacoch. Na základe žiadosti hlavného kontrolóra a členov OcZ pán Matieska 

doložil projektovú dokumentáciu a osobne vysvetlil, ako sa spomínané prípojky budú 

realizovať. Prípojku vody bude realizovať Stredoslovenská vodárenská spoločnosť Nováky 

a prípojku vody elektrikár p. Peter Petriska. Vyjadril ochotu podieľať sa na nákladoch v 1/3, 

ktoré mala obec pri realizácii prípojky vody k cintorínu. Náklady spojené s realizáciou 

pripraví účtovníčka obce na zasadnutie obecného zastupiteľstva v mesiaci jún. Členovia OcZ 

jednomyseľne schválili pripojenie vody a elektriky. Výkopové práce, ktoré budú potrebné 

zrealizuje p. Matieska na vlastné náklady a uvedie obecné pozemky do pôvodného stavu. 

Legenda vodomernej šachty a elektrickej prípojky tvorí prílohu č. 4. 

4.3 Starostka obce informovala  členov OcZ o výzve z Enirofondu na zateplenie budov pre 

samosprávy. Žiadosť môžu obce zasielať do 31.júla 2014. Dotácia môže byť použitá na 

zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu najvyššieho podlažia a výmenu zdroja tepla. 

Spoluúčasť na tomto projekte z fondov EÚ je 5 % z rozpočtu obce. Starostka požiadala 

poslancov OcZ o povolenie na rokovania ohľadom rekonštrukcie budovy kultúrneho domu.  

Členovia OcZ jednomyseľne jej návrh podporili.  

4.4 Starostka informovala o ústnom upozornení starostu obce Čavoj na úhradu vyplatenia 

dlžnej sumy za osvetlenie v k. ú. Čavoj. Starosta susednej obce navrhol obci Temeš 

kompenzáciu vo forme zapožičania stoličiek, pivných súprav či iného materiálu v rámci 

dohody a tak splatiť dlžnú sumu. Poslanci OcZ v Temeši a hlavný kontrolór obce rozhodli 



neakceptovať túto ponuku, pretože suma je vysoká a nedokáže nám ju obec Čavoj splatiť. 

Verejné osvetlenie v k. ú. obce Čavoj bude vypnuté od 1.6.2014. Poslanci OcZ tento postup 

jednomyseľne odhlasovali.  

4.5 Vystúpenie skupiny KOLLÁROVCI sa uskutoční  2.augusta 2014 v rámci dňa ľudových 

tradícií. Vystúpenie bude v kultúrnom dome a vstupné vo výške 7 eur v predpredaji a 8 eur 

v deň koncertu.  

4.6 Starostka informovala o termíne auditu, ktorý ohlásil audítor Ing. Jozef Adamkovič na 

pondelok 2.júna 2014. 

4.7 ÚPSVaR vybral pre našu obec 2 občanov, ktorí budú v rámci aplikácie § 10 zákona č. 

417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení odpracovávať pre obec v rozsahu 

32 hodín mesačne formou menších obecných služieb. Činnosť začnú vykonávať od 1.6.2014 

do 31.12.2014  

4.8 Starostka informovala o nástupe do letného tábora OZ štvorlístok, ktorého hlavným 

vedúcim je Patrik Herman. Z našej obce boli vybrané 2 deti a nástup do tábora je bezplatný 

29.6.2014 vo Zvolene. Informačný leták tvorí prílohu zápisnice č. 5     

4.9 Starostka informovala o výstupe na Maguru, ktorého sa naša obec každoročne zúčastňuje. 

Výstupu sa zúčastnil aj predseda TSK Ing. Jaroslav Baška.   

4.10 Ponuka na náter strešnej krytiny domu smútku od spoločnosti BVH Prievidza je  2 000 € 

plus materiál. Poslanci OcZ rozhodli strešnú krytinu natrieť vo vlastnej réžii.  

4.11 Plán starostlivosti o les bude vypracovávaný pre Lesný celok Nitrianske Rudno, do 

ktorého patrí aj obec Temeš na obdobie rokov 2015 – 2024. Účastníkom konania bola aj obec 

v zastúpení starostkou obce Oľgou Fakanovou. Zhotovovateľ programu starostlivosti: LH 

Projekt – SK, s.r.o., Piešťany. Na základe vypracovania nového LHP poslanci OcZ, rozhodli 

zmeniť lesného hospodára. Túto funkciu doteraz vykonával p. Miroslav Porubčan od roku 

2014 túto funkciu bude zastávať Ing. Vladimír Hudec.   

4.12 Voľby do európskeho parlamentu sa uskutočnia 24.mája 2014 v zasadačke OcÚ. 

4.13 Deň detí sa v tomto roku nebude konať na ihrisku, z dôvodu nestáleho počasia. Obec 

zakúpi darčeky a účtovníčka obce spoločne so starostkou ich roznesú deťom do domácností. 

Členovia OcZ tento postup jednomyseľne schválili. 

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

Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:45 hod., všetkým prítomným 

poďakovala za účasť. 

 

 

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec  

 

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

 

                         Tibor Halaška                                        ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 



 

 

U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 22.5.2014 

 

k bodu č. 2:  Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 29/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

k bodu č. 3: Program odpadového hospodárstva 

Uznesenie č. 30/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

odovzdanie POH 

 

k bodu č. 4: Vývoz plastov spol. JTeko 

Uznesenie č. 31/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

vývoz plastov spoločnosťou  JTeko 

 

k bodu č. 4.1: Kronika obce  

Uznesenie č. 32/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zápis do kroniky r. 1991 

 

Termín: 31.12.2014 

Zodpovedná: Mgr. Darina Blahová  

 

 

k bodu č. 4.2: Žiadosti p. Jaroslava Matiesku 

Uznesenie č. 33/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

žiadosti p. Jaroslava Matiesku  

 

k bodu č. 4.3: Povolenie na rokovanie – rekonštrukcia KD 

Uznesenie č. 34/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

povoľuje  

rokovania na rekonštrukciu KD 

 

k bodu č. 4.4: Vypnutie VO v k. ú. Čavoj 

Uznesenie č. 35/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

vypnutie VO od 1.6.2014 



 

Termín: 01.06.2014 

Zodpovedný: Tibor Halaška  

 

 

k bodu č. 4.5: Vystúpenie Kollárovcov 

Uznesenie č. 36/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

vystúpenie Kollárovcov 

 

k bodu č. 4.6: Audit  

Uznesenie č. 37/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

termín auditu 

 

k bodu č. 4.7: Občania na menšie obecné služby 

Uznesenie č. 38/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o menších obecných službách 

 

k bodu č. 4.8: Letný tábor OZ štvorlístok 

Uznesenie č. 39/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

pobyt 2 detí v letnom tábore 

 

k bodu č. 4.9: Výstup na Maguru 

Uznesenie č. 40/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

berie na vedomie 

výstup na Maguru  

 

k bodu č. 4.10: Ponuka na náter strešnej krytiny 

Uznesenie č. 41/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ponuku na náter strešnej krytiny 

 

k bodu č. 4.11: Plán starostlivosti o les 

Uznesenie č. 42/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

berie na vedomie 

plán starostlivosti o les 

 

k bodu č. 4.12: Deň detí 

Uznesenie č. 43/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  



schvaľuje  

darčeky na MDD 

Termín: 1.6.2014 

Zodpovedná: Jana Javorčeková 

 

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                             

                        Tibor Halaška 

 

 

Oľga Fakanová 

 starostka obce 

 


