
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 27.07.2017  

 

Počet prítomných poslancov OcZ: 3 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Počet neprítomných poslancov OcZ: 2 – ospravedlnení z pracovných dôvodov 

 

Program: 1.Otvorenie 

                 2. Kontrola uznesení 

                 3. Obstaranie záhradných kompostérov – rozpočet  

                 4. Príprava dňa ľudových tradícií 

                 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 zapisovateľa určila p. Miroslava  Čičmanca a za overovateľov  p. p. Petra Výškrabku, 

Tibora Šedíka. 

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

Uznesenia boli splnené. 

3. Obstaranie záhradných kompostérov cez združenie obcí Magura – Strážov. Rozpočet 

predkladala starostka obce. Rozpočítanie nákladov na jednotlivé obce podľa počtu 

kompostérov pre obec Temeš je vo výške 740,00 eur. Tabuľka s rozpočtom a uznesenie RZ 

tvorí prílohu zápisnice č.2 

4. Príprava dňa ľudových tradícií – rozdelenie úloh, stretnutie poslancov OcZ a starostky obce 

v piatok 04.08.2017 o 16.30 hod. Zabezpečenie podujatia do 04.08.2017. 

5. Starostka obce informovala o príchode kandidáta na predsedu TSK. Do obce Temeš príde 

poslanec NR SR, kandidát na predsedu p. Jaroslav Baška dňa 10.augusta 2017 o 13:00 hod. 

Organizačné zabezpečenie najneskôr do 09.08.2017. Tabuľka s rozpisom príchodu tvorí 

prílohu zápisnice č. 3 

 

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec 

 

Overovatelia:  

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 27.07.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 62/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: Obstaranie záhradných kompostérov  

Uznesenie č. 63/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

obstaranie záhradných kompostérov 

 

bod č. 4: Príprava dňa ľudových tradícií 

Uznesenie č. 64/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá  

pripraviť podujatie Deň ľudových tradícií 

Zodpovední: poslanci OcZ  

Termín: 04.08.2017 

 

bod č. 5: Príprava na príchod predsedu TSK 

Uznesenie č. 65/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

ukladá  

pripraviť príchod predsedu TSK 

Zodpovední: Jana Javorčeková, účtovníčka obce 

Termín: 10.08.2017 

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                              Tibor Šedík 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 


