
Z á p i s n i c a  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 13.8.2014 

 

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

                                                              - Oľga Fakanová, starostka obce 

                                                              - Ing. Jozef Krett, HK – ospravedlnený  

 

Počet neprítomných poslancov OcZ: 1 

                                                           - Milan Bagin – ospravedlnený z pracovných dôvodov 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení 
3. VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody... 
4. Určenie úväzku starostu obce a počtu poslancov na nasledujúce volebné obdobie 
5. Rôzne  

 

 

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

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

Za overovateľov zápisnice určila p. p. Petra Výškrabku , Ladislava Katanu. Za zapisovateľa 

zápisnice 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. VZN  o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 

a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

členovia OcZ jednomyseľne schválili. 

Hlasovanie: 

Za: 4 poslanci 

Proti: 0 poslancov 

Zdržala sa: 0 poslancov 

4. Starostka obce informovala, že v zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov je potrebné schváliť počet poslancov, ktorý 

bude mať obec v nasledujúcom volebnom období a utvorenie volebného obvodu. Taktiež je 

potrebné prerokovať úväzok starostu na nové volebné obdobie. Poslanci určili utvorenie 

jedného volebného obvodu a podľa § 9 zákona SNR č 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov 

samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 3 písmena d) zákona SNR 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, že  vo volebnom období 

2014 – 2018 obecné zastupiteľstvo v Temeši bude mať celkom 5 poslancov, ktorí budú 

zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre obec Temeš. Obecné zastupiteľstvo 

v Temeši určuje podľa § 11 ods. 4 písmena i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov, že vo volebnom období 2014 – 2018  bude starosta 

obce Temeš vykonávať funkciu v polovičnom rozsahu ( na 50% úväzok). 

Hlasovanie: 

Za: 4 poslancov 

Proti: 0 poslancov 

Zdržal sa: 0 poslancov 

5. Starostka obce informovala o tom, že kandidátne listiny na starostu obce a poslancov 

obecného zastupiteľstva doručí politická strana, politické hnutie a koalícia politických 

strán a hnutí v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 

dní predo dňom volieb, t. j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť 

pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej 



listine. Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu 

osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitého zákona 

§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov – 

získanie aspoň stredného vzdelania. Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne 

v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 21. septembra 

2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie 

nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi 

podporujúcimi jeho kandidatúru. Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich 

kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu 

obce je podľa počtu obyvateľov. Potrebný počet podpisov na petícii v obci Temeš je 

minimálne 40 podpisov voličov.    

5.1 Kontrola prevádzky vozidla. Starostka obce predložila členom OcZ záznam o prevádzke 

obecného motorového vozidla. Členovia OcZ záznam prezreli a skonštatovali, že zapísané 

pracovné a súkromné cesty sú v poriadku. Záznam je uložený v kancelárii starostky obce a je 

kedykoľvek k nahliadnutiu členom OcZ, hlavnému kontrolórovi obce a finančnej komisii.  

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

kroniky rok 1992. členovia OcZ jednomyseľne zápis schválili. Zápis tvorí prílohu č. 2  

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

Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:00 hod., všetkým prítomným 

poďakovala za účasť.  

 

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec 

 

 

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 13.08.2014 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 67/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

k bodu č. 3: VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej 

nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania 

odpadových 

Uznesenie č. 68/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

 VZN o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku 

a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových 

 

k bodu č. 4: Určenie počtu poslancov a úväzok starostu obce v období 2014 - 2018 

Uznesenie č. 69/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

určuje 

5 poslancov v jednom volebnom obvode 

úväzok starostu obce v polovičnom rozsahu 

 

k bodu č. 5: Informácie ku komunálnym voľbám 2014  

Uznesenie č. 70/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie ku komunálnym voľbám 2014  

 

k bodu č. 5.1: Kontrola prevádzky vozidla 

Uznesenie č. 71/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

konštatuje že, 

zápisy v zázname sú v poriadku 

k bodu č. 5.2: Kronika obce  

Uznesenie č. 72/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zápis do kroniky r. 1992 

Termín: 31.12.2014 

Zodpovedná: Mgr. Darina Blahová   

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka  

                        Ladislav Katana  

                                                                    

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


