
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 09.10.2018  

 

Počet prítomných poslancov OcZ: 4 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Kontrola uznesení 

                   3. Potvrdenie o registrácii projektu do NSRV  SR  

                   4. Žiadosť o platbu MK 

                   5. Monitorovacia správa projektu MK 

                   6.  Evidencia pamätníkov padlých na opravu 

                    7.  Cenové ponuky na zber, odvoz a zneškodnenie KO  

                   8. Výročná správa za rok 2017 

                   9. Ohlásenie drobnej stavby p. Miroslav Hornický 

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

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 
Za zapisovateľa určila p. Petra Výškrabku za overovateľov p. p. Miroslava Čičmanca, 

Ladislava Katanu .  

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Potvrdenie o registrácii projektu do NSRV  SR predkladala starostka obce. Potvrdenie patrí 

k implementácii z PRV  SR 2014 -2020, podopatrenie 7.2 Rekonštrukcia miestnych 

komunikácií. Registrácia bola jednou z podmienok úspešného projektu. Obec Temeš bola 

zaregistrovaná dňa 27.09.2018. Potvrdenie o registrácii je zaloţené v zloţke „Miestne 

komunikácie“ v kancelárii starostky obce spoločne s celkovou dokumentáciou patriacou 

k tomuto projektu.  

4. Ţiadosť o platbu na miestne komunikácie predkladala starostka obce. Ţiadosť o preplatenie 

nákladov na „Rekonštrukciu miestnych komunikácií“ bola zaslaná na PPA dňa 25.09.2018 

spolu so všetkými relevantnými prílohami. Kópia ţiadosti je uloţená v zloţke  „Miestne 

komunikácie“ v kancelárii starostky obce spoločne s celkovou dokumentáciou patriacou 

k tomuto projektu.  

5. Monitorovaciu správu k projektu miestnych komunikácií predkladala starostka obce. 

Monitorovacia správa č. 1 je taktieţ jednou z podmienok k projektu MK, monitorovacie 

správy sa budú priebeţne predkladať na PPA po dobu 5-tich rokov. Monitorovacia správa 

bola zaevidovaná 25.09.2018. Kópia monitorovacej správy je uloţená v zloţke  „Miestne 

komunikácie“ v kancelárii starostky obce spoločne s celkovou dokumentáciou patriacou 

k tomuto projektu.   

6. Evidencia pamätníkov padlých v 2.sv. vojne na opravu je uloţená v zloţke vojnové hroby 

v kancelárii starostky obce. Obec Temeš oslovila telefonicky p. Veronika Potkanová, ktorá 

zabezpečuje na území SR evidenciu týchto hrobových miest pre pozostalých po vojnových 

hrdinoch z bývalého Sovietskeho zväzu. Pozostalí prejavili záujem opraviť pamätníky svojich 

hrdinov aj v obci Temeš. Obec zasielala fotodokumentáciu p. Potkanovej. E- mailová 

komunikácia tvorí prílohu zápisnice č. 2.   



7. Cenové ponuky na zber, odvoz a zneškodnenie KO predkladala starostka obce. Výzvu na 

vypracovanie cenových ponúk obec zasielala 4 subjektom. Hodnotiacim kritériom bola 

najniţšia cenová ponuka. Vypracované cenové ponuky sa vrátili od 3 spoločností. Členovia 

OcZ, hlavný kontrolór obce a starostka obce tieto prerokovali a vyhodnotili. Cenová ponuka 

s poradovým číslom 3 bola vyhodnotená  ponuka Technických sluţieb Bojnice, pod číslom 2 

bola vyhodnotená ponuka  Technických sluţieb mesta Partizánske a pod číslom 1 bola 

vyhodnotená ponuka VEPOS Nováky, ktorá bola zároveň víťazná. Výzvy na vypracovanie 

cenových ponúk a cenové ponuky tvoria prílohu zápisnice č. 3,4,5. 

7. 1 Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili na zber, odvoz a zneškodnenie 

KO spoločnosť VEPOS a. s., a odporučili starostke obce podpísať zmluvu s menovanou 

spoločnosťou.  

8. Výročnú správu za rok 2017 vypracovala Jana Javorčeková, samostatný odborný referent 

obce Temeš. Na zasadnutí OcZ ju predkladala starostka obce. Výročnú správu obce Temeš za 

rok 2017 vzali poslanci OcZ na vedomie. Výročná správa obce Temeš za rok 2017 tvorí 

prílohu zápisnice č. 6. 

9. Ohlásenie drobnej stavby, ktoré podal  pán Miroslav Hornický dňa 25.09.2018 na DS 

„Dreváreň“ vzali poslanci OcZ na vedomie. Ţiadosť bola podaná s potrebnými prílohami 

a bol uhradený poplatok do pokladne obce Temeš. Odpoveď na ohlásenie drobnej stavby 

vypracuje obec Temeš v termíne do 30 dní. Ohlásenie drobnej stavby je uloţené v kancelárii 

starostky obce v zloţke „Drobné stavby“.  

10. Starostka obce informovala poslancov OcZ o moţnosti podania ţiadosti z Programu 

obnovy dediny na rok 2019. Navrhla túto ţiadosť podať na realizáciu úpravy okolia domu 

smútku. Maximálna výška poţadovanej dotácie je 5 000 EUR pre obce a maximálna podpora 

je 70% z rozpočtu ţiadanej dotácie. 30% hradí obec z vlastných zdrojov. Poslanci OcZ 

podanie ţiadosti jednomyseľne podporili. Obec vypracuje potrebnú ţiadosť a bude sa 

uchádzať o tieto finančné prostriedky v stanovenom termíne. 

10.1 Starostka obce predkladala ţiadosť o kúpu obecného pozemku v k. ú. obce Temeš      

parcela č. 749 pod QUO VADIS o rozlohe 15/20m2, ktorú podala pani Emília Oršulová, 

bytom Temeš č. 5. Poslanci OcZ ţiadosť prerokovali a rozhodli túto nepredať z dôvodu 

vyuţívania tohto priestoru pre parkovanie autobusov SAD, ktorých vodiči sú občanmi našej 

obce. Respektíve vyuţitie parkoviska pri rôznych podujatiach organizovaných obcou Temeš 

alebo otáčanie autobusov v zimnom období. Ţiadosť pani Emílie Oršulovej, a odpoveď Obce 

Temeš na ţiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 7 

10.2 Obnovenie výzvy „Wifi pre Teba“ je momentálne podmienené vypracovaným projektu 

agentúrou. Obec Temeš vybrala ponuku od QM Slovakia s.r.o., so sídlom v Prievidzi. Táto 

spoločnosť vypracováva projekt za najniţšiu moţnú sumu t.j. 120,- EUR s DPH. Poslanci 

OcZ túto ponuku a predloţenie ţiadosti o NFP na SO OPII jednomyseľne odsúhlasili. Ponuka 

tvorí prílohu zápisnice č. 8.  

10.3 Spoločnosť MEVA-SK informovala Regionálne zdruţenie – Magura –Stráţov, ţe 

dodávku kompostérov sa nepodarí zrealizovať v zazmluvnenom termíne. Výrobca 

kompostérov nestíha tieto momentálne vyrábať. Predpokladaný termín dodávky je 51.týţdeň 

tohto roku. Kompostéry v našej obci budú v takomto prípade distribuované do domácností aţ 

na začiatku budúceho roku.  Informačný list spoločnosti MEVA – SK tvorí prílohu zápisnice 

č. 9. 

10.4 Podujatie „Boje o Temeš“ bolo zrealizované 6.októbra 2018. 

10.5 Poslanec OcZ Tibor Šedík ţiadal v mene spoluobčana Jána Králika o vybavenie ţiadosti 

na vypnutie elektrickej energie, aby si p. Králik mohol opíliť stromy, ktoré prerastajú cez 

elektr. vedenie a môţu spôsobiť pretrhnutie drôtov a tým výpadok elektriky v obci. Súhlas 

majiteľa stromov p. Viliama Halašku k vypíleniu stromov má, vypílenie vykoná na vlastné 

náklady. Starostka obce informovala poslancov OcZ o tom, ţe takáto ţiadosť bola riešená 

pred 2 rokmi, taktieţ od p. Jána Králika. Opílenie stromov vtedy  vykonala SSE distribúcia.  



Podľa slov p. Králika boli vtedy SSE distribúcia a.s., opílené len konáre. Obec ţiadosť vybaví 

v termíne do 12.10.2018. Zodpovedná p. Jana Javorčeková.  

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

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

nasledujúceho zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončila o 20:30 hod. 

 

 

 

Zapísal: Peter Výškrabka                                          

 

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

 

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

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b e c n é  z a s t u pi 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 09.10.2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 77/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: Potvrdenie o registrácii projektu do NSRV  SR 

Uznesenie č. 78/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

potvrdenie o registrácii projektu do NSRV  SR 

 

bod č. 4: Žiadosť o platbu “Miestne komunikácie“ 

Uznesenie č. 79/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť o platbu na miestne komunikácie 

 

bod č. 5: Monitorovacia správa projektu Miestne komunikácie 

Uznesenie č. 80/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

monitorovaciu správu projektu „Miestne komunikácie“ 

 

bod č. 6: Evidencia pamätníkov padlých v 2 sv. vojne na opravu 

Uznesenie č. 81/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

evidenciu pamätníkov padlých v 2 sv. vojne na opravu 

 

bod č. 7: Cenové ponuky na zber, odvoz a zneškodnenie KO 

Uznesenie č. 82/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

cenové ponuky na zber, odvoz a zneškodnenie KO 

 

bod č. 7.1: VEPOS a.s., zber, odvoz a zneškodnenie KO – víťaz výberového konania 

Uznesenie č. 83/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  



VEPOS a.s., Nám. SNP 12, Nováky na zber, odvoz a zneškodnenie KO – víťaz výberového 

konania 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 8: Výročná správa za rok 2017 

Uznesenie č. 84/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

výročnú správu za rok 2017 

 

 

bod č. 9: Ohlásenie drobnej stavby p. Miroslav Hornický 

Uznesenie č. 85/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ohlásenie drobnej stavby p. Miroslava Hornického 

 

bod č. 10: Žiadosť z Programu obnovy dediny na rok 2019 vo výške 5 000,-Eur 

Uznesenie č. 86/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 
ţiadosť z Programu obnovy dediny na rok 2019 vo výške 5 000,- Eur 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 10. 1: Žiadosť o kúpu obecného pozemku p. Emília Oršulová 

Uznesenie k  bodu č. 10. 1 

nebolo prijaté 

Hlasovanie poslancov:  Za: 0 

                                      Proti: 3 

                                      Zdrţal sa: 1 

                                      Neprítomný: 1 

 

bod č. 10. 2: „Wifi pre Teba“ poplatok 120,- Eur predloženie žiadosti o NFP na SO OPII 

Uznesenie č. 87/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 
poplatok 120,- Eur na „Wifi pre Teba“ a predloţenie ţiadosti o NFP na SO OPII 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

 

bod č. 10. 3: Predpokladaný termín dodávky je 51.týždeň tohto roku 

Uznesenie č. 88/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 



berie na vedomie 

predpokladaný termín dodávky je 51.týţdeň tohto roku 

bod č. 10. 4: Podujatie „Boje o Temeš“ 

Uznesenie č. 89/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zrealizovanie podujatia 6.októbra 2018 

 

bod č. 10. 5:  Vybavenie žiadosti na vypnutie elektrickej energie pre p. Ján Králik 

Uznesenie č. 90/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá  

vybavenie ţiadosti na vypnutie elektrickej energie p. Ján Králik 

Termín: 12.10.2018 

Zodpovedná: Jana Javorčeková, samostatný odborný referent 

 

 

Zapísal: Peter Výškrabka 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec                                         Ladislav Katana 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


