
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 27.04.2017  

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Počet neprítomných poslancov OcZ: 0 

Hostia: Jozef Šebo 
 

Program: 1.Otvorenie 
                2. Kontrola uznesení 
               3. Informácie starostky obce 
               4. Rôzne 
               a.) žiadosť o odkúpenie pozemku p. Jozef Šebo 
              b.) ohlásenie drobnej stavby p. p. Trn Mário,Ján - doplnenie 
              c.) ohlásenie drobnej stavby p. Anna Božiková  
 
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 zapisovateľa určila p. Miroslava Čičmanca za overovateľov  p. p. Milana  Bagina, Petra 

Výškrabku. 

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

Uznesenia boli splnené. 

3. Starostka informovala poslancov OZ o ţiadosti p. Viliama Mazáňa, Nábreţie sv. Cyrila 

361/30, 971 01 Prievidza o pomoc pri riešení problému so stavbou nebohého p. Jozefa 

Mazáňa, Temeš č. 24. Stavba neb. Jozefa Mazáňa je v stave rozpadnutia a menovanému 

Viliamovi Mazáňovi z nej zateká do jeho domu. Odpoveď obce Temeš bola nasledovná:  

spadnutá stavba je momentálne bez vlastníka, dedičské konanie nie je ukončené. Z toho 

dôvodu nie je moţné vyzvať k náprave ţiadneho majiteľa. Ţiadosť a odpoveď tvoria prílohu 

zápisnice č.2 

3.1 Stavanie mája bude obec spoločne s FSk a Urbárom uskutočňovať 30. apríla o 17.00 hod. 

3.2 Výstup na vrchol Magury,  obec Temeš spoluorganizuje s ďalšími obcami okresu 

Prievidza dňa 7. mája 2017. Odchod účastníkov výstupu z obce Temeš je o 8:00 od budovy 

obecného úradu.  

3.3 MDD v tomto roku obec organizovať nebude. Poslanci OZ sa dohodli, ţe deťom budú 

odovzdané balíčky. Balíčky zabezpečí obec pre deti do 15 rokov. 

3.4 Starostka obce informovala o rekonštrukcii miestnych komunikácií, o ktoré sa obec 

Temeš uchádza z fondov EÚ. Momentálne prebieha 2. kolo posudzovania. V prvom kole bola 

obec Temeš úspešná. Predpokladaný výsledok 2 kola posúdenia je október 2017.  

3.5 Doţiadanie správy na osobu Tomáš Silády, ktorý je v obci Temeš prihlásený bez 

súpisného čísla. Ţiadosť zaslal obci Temeš Okresný súd Prievidza. Doţiadanie je uloţené 

v kancelárii starostky obce v zloţke „Posudky“. 

3.6 Informácia o vybavovaní pohrebu zosnulej p. Jarmily Bellovej. 

4. Ţiadosť o odkúpenie pozemku p. Jozef Šebo - poslanci OZ rozhodli na zasadnutí dňa 

30.04.2017 nasledovne: - p. Jozef Šebo sa osobne zúčastní zasadnutia, prinesie doklad 



preukazujúci súhlas vlastníkov susednej nehnuteľnosti a doloţí list vlastníctva 

k nehnuteľnosti. Všetky podmienky navrhnuté poslancami OZ boli zo strany p. Jozefa Šeba 

dodrţané. Na základe týchto skutočností poslanci OZ pristúpili k hlasovaniu vyhlásiť zámer 

o odpredaj obecného pozemku. Pozemok navrhli odpredať v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e.) 

zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Ako dôvod uviedli, ţe 

obec neplánuje predmetný pozemok vyuţívať pre potreby obce Temeš. Cenu za m2 stanovili 

na 4,00 eur. Hlasovanie poslancov OZ: Za –5, Proti – 0, Zdrţal sa – 0. Všetky poţadované 

doklady sú prílohou tejto zápisnice č. 3 

4.1  Doplnenie k drobnej stavbe pre p. p. Ján Trn, Mário Trn doposiaľ nebolo obci Temeš 

doručené. Obec zatiaľ nevydáva stanovisko k drobným stavbám. 

4.2  Ohlásenie drobnej stavby doručila dňa 26.04.2017 obci pani Anna Boţiková, bytom 

Budovateľská 634/66, 958 04 Veľké Bielice. Drobná stavba v rozsahu do 25m2 má slúţiť na 

osadenie septiku. Poslanci OZ ohlásenie drobnej stavby prerokovali a rozhodli k ohláseniu 

vydať súhlasné stanovisko obce. Ohlásenie drobnej stavby a rozhodnutie je uloţené 

v kancelárii starostky obce v zloţke „Drobné stavby“.  

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

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

zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 29.júna 2017. V prípade váţneho 

dôvodu na skoršie rokovanie obecného zastupiteľstva bude tento oznámený členom OcZ deň 

vopred. Starostka obce ukončila rokovanie obecného zastupiteľstva o 20:00 hod.  

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec 

 

Overovatelia:                                                     

 

Milan Bagin                                                                         ................................................ 

 

 

Peter Výškrabka                                                                  .................................................                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o  o b c e   T e m e š 

  

 
 

U Z N E S E N I A  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 27.04.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 35/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: Ţiadosť p. Viliama Mazáňa o pomoc pri riešení problému 

Uznesenie č. 36/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť p. Viliama Mazáňa o pomoc pri riešení problému 
  

bod č. 3.1: Zabezpečiť stavanie mája  

Uznesenie č. 37/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá  

zabezpečiť stavanie mája 

Termín: 30.04.2017 

Zodpovední: poslanci OcZ 

 

bod č. 3.2: Výstup na vrchol Magury 

Uznesenie č. 38/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

výstup na vrchol Magury 

 

 

 

 

 



bod č. 3.3: Medzinárodný deň detí – odovzdať balíčky 

Uznesenie č. 39/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá  

odovzdať pre deti do 15 rokov balíčky k MDD 

Termín: 01.06.2017 

Zodpovedná: Jana Javorčeková, samostatný odborný referent, obce Temeš  

 

 

 

bod č. 3.4: Rekonštrukcia miestnych komunikácií - informácia 

Uznesenie č. 40/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o postupe pri rekonštrukcii miestnych komunikácií  

 

bod č. 3.5: Doţiadanie na osobu Tomáš Silády 

                                                           Uznesenie č. 41/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

doţiadanie na osobu Tomáš Silády 

 

bod č. 3.6: Informácia o vybavovaní pohrebu p. Jarmily Bellovej 

Uznesenie č. 42/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácia o vybavovaní pohrebu p. Jarmily Bellovej 

 

bod č. 4: Ţiadosť o odkúpenie pozemku p. Jozef Šebo 

Uznesenie č. 43/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

vyhlásiť zámer o odpredaj obecného pozemku v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 

Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e.) a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 

4,00 eur/m2, kde dôvodom hodného osobitného zreteľa je, ţe daná parcela tvorí súčasť 

pozemkov k budove č. 37 a obec predmetný pozemok neplánuje v budúcnosti vyuţívať. 

Hlasovanie poslancov: Za                     5 

                                      Proti                  0 

                                      Zdrţal sa           0 

 

bod č. 4.1: Doplnenie k drobnej stavbe p. p. Trn Mário, Trn Ján 

Uznesenie č. 44/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

doplnenie k drobnej stavbe p. p. Trn Mário, Trn Ján 
 

 

 

 



bod č. 4.2: Ohlásenie drobnej stavby p. Anna Boţiková 

Uznesenie č. 45/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ohlásenie drobnej stavby p. Anny Boţikovej 

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec  

 

 

Overovatelia:  Milan Bagin                                             Peter Výškrabka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 
 


