
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 19.10.2017  

 

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

 

Program: 1.Otvorenie 

                 2. Kontrola uznesení 

                 3. Rekonštrukcia kultúrneho domu z fondov EÚ 

                 4. Zápis do kroniky rok 1995 

                 5. Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest 

                 6.  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. Milana Bagina a za overovateľov  p. p. Miroslava Čičmanca, 

Ladislava Katanu. 

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Starostka obce informovala poslancov OZ o dokončení prác v kuchynke kultúrneho domu. 

Pri rekonštrukčných prácach boli nanovo omietnuté všetky steny. Do prednej miestnosti sme 

zakúpili nové obklady. Obec taktieţ zakúpila nerezový dvoj drez,  pracovný stôl, vodovodnú 

batériu a podlahovú krytinu. Michal Fakan a Martina Lukáňová darovali kuchynskú linku. Za 

odvedené práce patrí veľká vďaka pánom Milanovi Baláţovi, Františkovi Gamanovi, 

Vinckovi Baginovi a Petrovi Výškrabkovi. V mesiaci november sa bude zasielať ţiadosť  na 

rekonštrukciu vonkajších priestorov budovy KD /zateplenie, oprava fasády/, výmenu 

vykurovania a rekonštrukciu toaliet. V prípade úspešnosti projektov bude rekonštrukcia 

hradená z finančných prostriedkov EÚ, štátneho rozpočtu a 10% z financií obce Temeš. 

4. Zápis do kroniky obce rok 1995 poslanci OcZ jednomyseľne schválili. Zápis tvorí prílohu 

zápisnice č. 2 

5. Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest na miestnom cintoríne 

bude zabezpečovať  3 W Slovakia, s.r.o., zmluva bola zaloţená do zloţky „Zmluvy“ 

v kancelárii obecného úradu  a je kedykoľvek pripravená k nahliadnutiu. 

6. Ţiadosť o finančné prostriedky z „Centra sociálnych sluţieb Bôrik, Nitrianske Pravno“ 

poslanci OcZ jednomyseľne zamietli. Ţiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 3 

6.1  Starostka obce informovala členov OZ o aktualizácii Povodňového plánu záchranných 

prác. 

6.2 Okresný úrad v Prievidzi poveril pre obec Temeš-  na vykonávanie konaní a vydávanie 

súhlasov na výrub drevín rastúcich mimo lesa pre všetky ţiadosti, v ktorých je ţiadateľom 

obec- obec Dlţín. Poverenie je uloţené v zloţke „Výrub stromov“. 

6.3 Ţiadosť na finančné prostriedky z rozpočtu obce, ktorú obci zaslalo „RKC v Prievidzi“ 

poslanci OZ jednomyseľne zamietli. Ţiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 4 

6.4 Starostka obce informovala poslancov OcZ o výzve PPA , ktorá ţiadala obec Temeš 

objasniť  pochybnosti v rámci VO na miestne komunikácie pred podpisom zmluvy. Výzva na 

objasnenie, odpoveď na ţiadosť od spoločnosti STRABAG, vysvetlenie obce tvoria prílohu 

zápisnice č. 5 

6.5 Od 1.11.2017 nastúpi na absolventskú prax p. Lucia Talpašová v rámci národného 

projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ z Operačného programu ľudské zdroje. 



Finančné zabezpečenie absolventskej praxe sa obce Temeš nedotkne. Úhradu finančných 

prostriedkov zabezpečuje ÚPSVaR Prievidza.  

6.6 K  zmluve o zriadení spoločného obecného úradu, uzatvorenej medzi účastníckymi 

obcami spádovej oblasti Nováky, bol zaslaný obci Temeš  „Dodatok č. 1“, ktorý sa v bodoch 

4 a 6 mení. V týchto bodoch je zmena vo výške príspevku z 0,166 eur na 0,20 eur. Výšku 

príspevku poslanci OcZ jednomyseľne schválili.  

6.7 Starostka obce informovala členov OZ o úhrade financií od pána Jozefa Šeba, ktorému bol 

odpredaný obecný pozemok o výmere 40m2. 

6.8 Starostka ďalej informovala o upozornení na opílenie stromov  v miestnej časti 

„Kopanica“. Upozornenie bolo zaslané p. Slavomírovi Matieskovi.  

6.9 Oprava katafalku v dome smútku prebiehala v mesiaci september. Cena za opravu činila 

102,00 eur. Ďalej boli na DS vymenené staré hliníkové výplne okien a dverí. Nové okná 

a dvere sú plastové. Finančné  prostriedky na rekonštrukciu boli 700,00 eur z rozpočtu obce 

Temeš a 6 000,00 eur z dotácie MF SR. Celkové náklady sú vo výške 6 700, 00eur. 

6.10 Dňa 14.10.2017 obec usporiadala v kultúrnom dome posedenie pri príleţitosti „Mesiaca 

úcty k starším“. Okrem kultúrneho programu, o ktorý sa postarala detská ľudová hudba spod 

Rokoša sa mohli naši seniori  porozprávať osobne s  poslancom NR SR, predsedom TSK 

pánom Jaroslavom Baškom a okresným predsedom strany SMER- SD, riaditeľom ÚPSVaR 

v Prievidzi pánom Radkom Gavliakom. 

6.11 Dňa 28.10.2017 bude v našej obci kultúrne podujatie „Belušky“. V programe vystúpia  

folklórne súbory z obcí Temeš, Čavoj, Valaská Belá, Zliechov. Bude to spomínanie na 

natáčanie do folklórnej hitparády „Kapura“ z roku 2011. Podujatie bude nahrávane 

pracovníkmi Slovenskej televízie Košice a odvysiela ho aj RTVS. 

6.12 Starostka informovala o zloţení volebnej komisie pre voľby so VÚC, ktoré sa budú na 

Slovensku konať 4.11.2017. 

6.13 Termín konania „bojov o Temeš“, t. j. ukáţka bojov z 2. svetovej vojny,  pre rok 2018 

zatiaľ organizátori určili na 21.8.2018.  

 

 

Zapísal : Milan Bagin 

 

 

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

       

                       Ladislav Katana                                           ........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19.10.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 66/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

 

 

bod č. 3: Rekonštrukcia kultúrneho domu z fondov EÚ 

Uznesenie č. 67/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

rekonštrukcia kultúrneho domu z fondov EÚ 

 

 

bod č. 4: Zápis do kroniky rok 1995 

Uznesenie č. 68/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

zápis do kroniky rok 1995 

 

bod č. 5: Digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest 

Uznesenie č. 69/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

digitálny archivačný systém a grafické zobrazenie hrobových miest 

 

bod č. 6: Ţiadosť o finančné prostriedky z „Centra sociálnych sluţieb Bôrik, Nitrianske 

Pravno 

Uznesenie č. 70/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

zamieta  

ţiadosť o finančné prostriedky z „Centra sociálnych sluţieb Bôrik, Nitrianske Pravno 

 

bod č. 6.1: Aktualizácia Povodňového plánu záchranných prác 

Uznesenie č. 71/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 



berie na vedomie 

aktualizáciu Povodňového plánu záchranných prác 

 

bod č. 6.2:Poverenie obce Dlţín na vydanie súhlasov na výrub stromov pre obec Temeš 

Uznesenie č. 72/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

poverenie obce Dlţín na vydanie súhlasov na výrub stromov pre obec Temeš 

 

bod č. 6.3: Ţiadosť o finančné prostriedky „RKC v Prievidzi“  

Uznesenie č. 73/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

zamieta  

ţiadosť o finančné prostriedky „RKC v Prievidzi“ 

 

bod č. 6.4: Objasnenie pochybnosti v rámci VO na miestne komunikácie pred podpisom 

zmluvy 

Uznesenie č. 74/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

objasnenie pochybnosti v rámci VO na miestne komunikácie pred podpisom zmluvy 

 

bod č. 6.5: Absolventská prax p. Lucia Talpašová 

Uznesenie č. 75/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

absolventská prax p. Lucia Talpašová 

 

bod č. 6.6: Výška príspevku pre „Spoločný obecný úrad“ z 0,166 na 0,20 eur 

Uznesenie č. 76/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

výška príspevku pre „Spoločný obecný úrad“ z 0,166 na 0,20 eur 

 

bod č. 6.7: Úhrada financií p. Jozefa Šeba za odpredaný pozemok 

Uznesenie č. 76/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie  

úhradu  financií p. Jozefa Šeba za odpredaný pozemok 

 

bod č. 6.8: Upozornenie na opílenie stromov  v miestnej časti „Kopanica“ 

Uznesenie č. 77/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

upozornenie na opílenie stromov  v miestnej časti „Kopanica“ 

 

bod č. 6.9: Oprava katafalku a výmena okien a dverí na DS 

Uznesenie č. 78/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

opravu katafalku a výmenu okien a dverí na DS 

 



bod č. 6.10: Posedenie pri príleţitosti „Mesiaca úcty k starším“ 

Uznesenie č. 79/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

posedenie pri príleţitosti „Mesiaca úcty k starším“ 

 

bod č. 6.11: Podujatie „Belušky“ 

Uznesenie č. 80/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

podujatie „Belušky“ 

 

bod č. 6.12: Konanie „Bojov o Temeš“ 2018 

Uznesenie č. 81/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie  

konanie „Bojov o Temeš“ 2018  

 

 

 

Zapísal: Milan Bagin 

 

Overovatelia:  Miroslav Čičmanec                                       Ladislav Katana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 


