
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 09.11.2017  

 

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

 

Program: 1.Otvorenie 

                 2. Kontrola uznesení 

                 3. Návrh VZN č.1/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na r. 2018 

                 4. Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na rok 2018 

                 5. Návrh VZN č.3/2017 o dani z nehnuteľnosti na rok 2018 

                 6.  Rôzne 

 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18: 10 hod.. Starostka 

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

Za zapisovateľa určila p. Tibora Šedíka za overovateľov  p. p. Miroslava Čičmanca, Petra 

Výškrabku. 

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Starostka obce predkladala Návrh VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018. Návrh VZN je od 09novembra 

2017 do 07.decembra zverejnený v úradnej tabuli obce Temeš na pripomienkovanie občanov.    

4. Starostka obce predkladala Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 

2018. Návrh VZN je od 09novembra 2017 do 07.decembra zverejnený v úradnej tabuli obce 

Temeš na pripomienkovanie občanov. 

5. Starostka obce predkladala Návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 

2018. Návrh VZN je od 09novembra 2017 do 07.decembra zverejnený v úradnej tabuli obce 

Temeš na pripomienkovanie občanov. 

6. Starostka obce informovala poslancov OcZ o projekte Belušky, ktorý sa konal v Kultúrnom 

dome v Temeši za účasti FSk z obcí Temeš, Čavoj, Valaská Belá, Zliechov a štábu RTVS 

Košice. Predkladala potvrdenie za prenájom KD.  

6.1 Informácia o Dodatočnom stavebnom povolení na rodinný dom Jána Halašku, Temeš č. 

106. 

6.2 Príprava „Mikuláša“ pre deti, ktorý sa bude konať dňa 2.12.2017 v zasadačke OcÚ. 

Zodpovedná Oľga Fakanová.  

6.3 Starostka obce podala informácie poslancom OcZ  zo zasadnutia štatutárov obcí okresu 

Prievidza.  

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

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

 

                       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 9.11.2017 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 82/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: Návrh VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na kalendárny r.2018 

Uznesenie č. 83/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 1/2017 o miestnom poplatku za KO a DSO na rok 2018 

 

 

bod č. 4: Návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018 

Uznesenie č. 84/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 2/2017 o miestnych daniach na kalendárny rok 2018 

 

 

bod č. 5: Návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti  na kalendárny rok 2018 

Uznesenie č. 85/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 3/2017 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2018 

 

bod č. 6: Informácia o projekte Belušky 

Uznesenie č. 86/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o projekte Belušky 

 

bod č. 6.1: Informácia o dodatočnom stavebnom povolení pre p. Jána Halašku 

Uznesenie č. 87/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o dodatočnom stavebnom povolení pre p. Jána Halašku 

 



bod č. 6.2: Príprava „Mikuláša“ 

Uznesenie č. 88/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá  

prípravu „Mikuláša“  

Zodpovedná: Oľga Fakanová 

Termín: 02.12.2017 

 

bod č. 6.3: Informácia zo zasadnutia štatutárov okresu Prievidza 

Uznesenie č. 89/2017 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu zo zasadnutia štatutárov okresu Prievidza 

 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

Overovatelia: Miroslav  Čičmanec                                          Peter Výškrabka 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


