
Zápisnica  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa16.06.2016  

 

 

Prítomní: 

- poslanci podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice, príloha č.1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 
 

Program: 1.Otvorenie 

                  2. Kontrola uznesení 

                  3. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom – schvaľovanie 

                  4. VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb  

                      obce – schvaľovanie 

                  5. Registratúrny poriadok pre správu registratúry obecného úradu 

                       Temeš – oznámenie 

                  6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2015 

                       - predkladá Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce  

                  7. Záverečný účet obce za rok 2015 – predkladá účtovníčka obce 

                   8. Rôzne  

  
1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18.15 hod..privítala 

všetkých prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určila p. Petra Výškrabku 

za overovateľov zápisnice p. p. Miroslava Čičmanca, Tibora Šedíka. Starostka obce 

oboznámila OZ s programom rokovania, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili.  

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

Uznesenia boli splnené. 

3. VZN č.1/2016 obce Temeš o nakladaní s odpadmi poslanci obecného zastupiteľstva 

jednomyseľne schválili. VZN o nakladaní s odpadmi tvorí prílohu zápisnice č.2 

4. VZN č. 2/2016 obce Temeš o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 

a číslovanie stavieb poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili. VZN 

o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie stavieb tvorí prílohu 

zápisnice č. 3 

5. Registratúrny poriadok pre správu registratúry obecného úradu Temeš je interný 

predpis starostky obce. Interný predpis č. 01/2016 zo dňa 10.05.2016, ktorým sa 

vydáva registratúrny poriadok pre správu registratúry OcÚ Temeš, posúdil a schválil 

jeho zavedenie do praxe od 1.júla 2016 Štátny archív v Trenčíne pracovisko archív 

Bojnice. Interný predpis vypracovala a predkladala starostka obce, poslanci OcZ 

registratúrny predpis vzali na vedomie. Registratúrny poriadok pre správu registratúry 

obecného úradu Temeš je uložený v organizačných normách obecného úradu Temeš.  

6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2015 vypracoval a 

predkladal hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett. Odporučil  obecnému 

zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2015 bez výhrad. 

Odporučil, aby finančné prostriedky vo výške 571,79 eur( čo je rozdiel medzi 

celkovými príjmami a výdavkami rozpočtu obce Temeš v roku 2015) boli odvedené 

v plnej výške do rezervného fondu obce. Nariadil výročnú správu obce za rok 2015 



overiť audítorom. Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2015 

poslanci OcZ vzali na vedomie. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015 

tvorí prílohu zápisnice č. 4 

7. Záverečný účet obce Temeš za rok 2015 vypracovala účtovníčka obce Jana 

Javorčeková, predkladal hlavný kontrolór obce Ing., Jozef Krett. Poslanec Tibor Šedík 

navrhol do budúcnosti zmeny rozpočtu uvádzať ako samostatný bod v programe do 

pozvánky, nie v bode rôzne. Poslanci  OcZ schválili záverečný účet bez výhrad, tak 

ako navrhoval hlavný kontrolór obce. Hlasovanie poslancov: Za – Milan Bagin, 

Miroslav Čičmanec, Ladislav Katana, Peter Výškrabka, Tibor Šedík. Proti – 0. 

Zdržal sa – 0. Záverečný účet obce Temeš tvorí prílohu zápisnice č. 5 

8. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 predkladal hlavný kontrolór 

obce Ing. Jozef Krett. Návrh plánu poslanci OcZ jednomyseľne schválili. NP 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 tvorí prílohu zápisnice č. 6   

8.1 Informácie starostky obce – dňa 21.04.2016 sa konalo stretnutie zástupcov obce 

Temeš /Oľga Fakanová, Tibor Šedík/ so zástupcami Slovenského vodohospodárskeho 

podniku- správa povodia hornej Nitry, Topoľčany, Slovenskou správou ciest 

Prievidza, Rybným hospodárstvom Temeš a Okresným úradom Prievidza- odbor 

životného prostredia ohľadom „Temešského mostu“. Starostka oboznámila 

prítomných účastníkov ústneho konania so stavom Temešského mostu 

nachádzajúceho sa pri Rybníkoch. Uviedla, že obec Temeš už 5 rokov bojuje 

s byrokraciou štátnych orgánov a dožaduje sa opravy menovaného mostu, resp. 

mostnej konštrukcie. Slovenská správa ciest sa konania nezúčastnila a v písomnom 

vyjadrení uviedla, že treba vyčistiť koryto potoka. Zástupca Slovenského 

vodohospodárskeho podniku sa vyjadril, že vypílenie drevín, ktoré je potrebné na 

lepšiu viditeľnosť automobilov nemá finančné prostriedky. Majiteľ Rybného 

hospodárstva p. Milan Mazáň uviedol, že v koryte potoka odstráni nánosy tak, ako mu 

bolo určené Okresným úradom Prievidza č. OU – PP – OSZP – 2015/07239 zo dňa 

24.6.2015. Obec Temeš aj napriek neúčasti SSC Prievidza požiada o zaradenie mostu 

do fondu opráv. Zápisnica, prezenčná listina a fotodokumentácia stavu menovaného 

mostu tvoria prílohu tejto zápisnice č. 7 

8.2 Odstraňovanie buriny – na základe ústnych sťažností občanov našej obce boli dňa 

15.6.2016 zasielané upozornenia a výzvy na odstraňovanie burín v intraviláne obce. 

Výzva na odstránenie burín je zverejnená aj na internetovej stránke obce. 

Upozornenia a výzvy tvoria spoločne prílohu tejto zápisnice č. 8  

8.3 Svetelno-technické merania – na verejnom osvetlení boli uskutočnené a obec Temeš 

už čaká na fyzickú kontrolu z MH – SR a prefinancovanie prekleňovacieho úveru zo 

SZRB Trenčín.  

8.4 Kultúrne a spoločenské akcie – hviezdicový výstup na Maguru, stavanie mája 

a MDD boli akcie, ktoré uskutočnila obec Temeš. 

8.5 Kosenie miestneho cintorína – občania vyjadrili nespokojnosť s kosením cintorína, 

ktoré pre obec zabezpečuje pohrebná služba STYX. Poslanci OcZ teda rozhodli, že 

kosenie miestneho cintorína bude zabezpečovať obec na svoje vlastné náklady. 

8.6 Starostka obce informovala o akcii „Boje o Temeš 2016“. Na základe telefonickej 

dohody s p. Štefanom Matieskom predsedom klubu priateľov vojenskej histórie o. z., 

predbežne dohodla termín na 1.10.2016. Stretnutie ohľadom tohto podujatia sa bude 

konať v mesiaci september.  

8.7 Deň tradícií pod Temešskou skalou - sa bude už po ôsmy krát konať tradične prvú 

augustovú sobotu. V tomto roku je to dátum 6.8.2016. Zabezpečenie celej akcie bude 

koordinovať starostka obce a účtovníčka obce.  



8.8 Vyťaženie dreva z obecných pozemkov – bolo ukončené a odvezené. Zvyšok, ktorý 

nie je možné odpredať bolo klasifikované lesným hospodárom ako palivové. Toto 

bolo odpredané p. Petrovi Výškrabkovi. 

8.9 Staré svietidlá demontované pri oprave verejného osvetlenia z fondov európskej 

únie, musí obec odviesť do zberu a vydokladovať MH- SR. Svietidlá budú odvezené 

v priebehu mesiaca júl.  

 

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

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín ďalšieho 

rokovania, ktorý bude v septembri, pokiaľ nebude vážny dôvod na skoršie rokovanie 

obecného zastupiteľstva. Starostka ukončila rokovanie OZ o 19:45 hod. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Peter Výškrabka 

 

Overovatelia:  Miroslav  Čičmanec                                      ................................................ 

 

 

 

                         Tibor Šedík                                                   ................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 16.06.2016 

 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 22/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

k bodu č. 3: VZN č.1/2016 obce Temeš o nakladaní s odpadmi 

Uznesenie č. 23/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č.1/2016 obce Temeš o nakladaní s odpadmi 

 

 

k bodu č. 4: VZN č. 2/2016 obce Temeš o označovaní ulíc a iných verejných 

priestranstiev a číslovanie stavieb 

 

Uznesenie č. 24/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

VZN č. 2/2016 obce Temeš o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovanie 

stavieb 

 

 

k bodu č. 5: Registratúrny poriadok pre správu registratúry obecného úradu Temeš 

Uznesenie č. 25/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

registratúrny poriadok pre správu registratúry obecného úradu Temeš 

 

 

k bodu č. 6: Odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2015 

Uznesenie č. 26/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

odborné stanovisko k záverečnému účtu obce Temeš za rok 2015 

 

 

k bodu č. 7: Záverečný účet obce Temeš za rok 2015 

Uznesenie č. 27/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

schvaľuje  

záverečný účet obce Temeš za rok 2015 

 

 



k bodu č. 8: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

Uznesenie č. 28/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 

 

 

k bodu č. 8.1: Informácie starostky obce 

Uznesenie č. 29/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

informácie starostky obce 

 

k bodu č. 8.2: Odstraňovanie buriny 

Uznesenie č. 30/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

výzvy na odstraňovanie buriny 

 

 

k bodu č. 8.3: Svetelno-technické merania pri oprave verejného osvetlenia 

Uznesenie č. 31/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

svetelno-technické merania pri oprave verejného osvetlenia 

 

 

k bodu č. 8.4: Kultúrne a spoločenské akcie 

Uznesenie č. 32/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

uskutočnené kultúrne a spoločenské akcie 

 

 

k bodu č. 8.5: Kosenie miestneho cintorína 

Uznesenie č. 33/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

kosenie miestneho cintorína 

 

 

k bodu č. 8.6: „Boje o Temeš 2016“ 

Uznesenie č. 34/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

pripravovanú akciu „Boje o Temeš 2016“ 

 

 

 



k bodu č. 8.7: Deň tradícií pod Temešskou skalou 

 

Uznesenie č. 35/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

pripravované podujatie Deň tradícií pod Temešskou skalou 

 

k bodu č. 8.8: Vyťaženie dreva z obecných pozemkov 

 

Uznesenie č. 36/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

schvaľuje 

palivové drevo p. Petrovi Výškrabkovi 

 

k bodu č. 8.9: Staré svietidlá 
 

Uznesenie č. 37/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

odvoz starých svietidiel 

 

 

Zapísal: Peter Výškrabka 

 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec                                                        Tibor Šedík  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


