
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 09.09.2021  

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Predĺženie PHSR do r. 2022 

                   5. Sťažnosti občanov 

                   6. Informácie starostky obce Temeš 

                   7. Rôzne 

                   8. Záver  

 

1 . Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18: 00 hod.. Privítala   

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 
2. Za zapisovateľa určila p. Ľubica Fakanová, za overovateľov p. p. Petra Výškrabku, Pavel 

Bernát.  
3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce. 

Uznesenia boli splnené. 

4. Predĺženie PHSR do roku 2022 navrhla starostka obce Temeš. Poslanci Obecného 

zastupiteľstva návrh jednomyseľne podporili. Program Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja 

obce Temeš poslanci OcZ jednomyseľne schválili. Dokument PHSR je založený v kancelárii 

starostky obce.  

5. Sťažnosti občanov obce Temeš, predkladala starostka obce. Na základe ústnej sťažnosti 

Pavla Bernáta st., Temeš č. 98, poslanci Obecného zastupiteľstva prerokovali možnosti 

riešenia poľnej cesty medzi rodinným domom číslo 80 a rodinným domom číslo 159. 

Odporučili starostke obce zistiť od vlastníkov susedných nehnuteľností súhlas na prekopanie 

ich nehnuteľností za účelom odvodnenia. Zistiť cenu materiálu a výkopových prác do             

7. októbra 2021  

5.1 Ďalšiu žiadosť od p. Mgr. Márie Wiedermannovej na opílenie suchých stromov nad jej 

pozemkom, predkladala starostka obce, na základe písomnej žiadosti. Poslanci obecného  

zastupiteľstva žiadosť prerokovali a odporučili starostke obce Temeš zvolať stretnutie 

všetkých zainteresovaných. Starostka obce Temeš informovala poslancov OcZ, že stretnutie 

vlastníkov nehnuteľností sa uskutoční 10.9.2021 o 16-tej hodine v zasadačke na obecnom 

úrade. Žiadosť p. Mgr. Márie Wiedermannovej tvorí prílohu zápisnice č. 2, taktiež aj odpoveď 

na žiadosť a pozvánka na spoločné stretnutie ohľadom vypilovania stromov. 

6.  Starostka obce informovala poslancov OcZ o stretnutí za účelom riešenia opravy 

„Temešského mostu a úseku cesty III. triedy do obce Temeš, ktorá je jedinou prístupovou 

cestou do našej obce. Stretnutia sa zúčastnia zástupcovia TSK, Oddelenie cestnej 

infraštrukrúry, Obecný úrad Temeš, SVP š.p. Odštepný závod Piešťany, Okresný úrad 

Prievidza, OCD a PK, Rybné hospodárstvo Temeš - Milan Mazáň. Stretnutie sa uskutoční 

14.9.2021. Kópia pozvánky tvorí prílohu zápisnice č. 3 

6.1 Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome bude ukončená k 15.9.2021, 

starostka obce navrhla po ukončení prác zvolať na upratovanie brigádu. Poslanci tento jej 

návrh podporili.  

6.2  Obec Temeš opätovne vyzvala pána Mgr. Lukáša Jaroša, k odstráneniu skalky 

a betónových schodov z dôvodu prechodu po poľnej ceste k pozemkom vlastníkov 

nehnuteľností p. č. 225,226, p. č. 312/1,2, p. č.314/3, 318, p. č. 325, p. č. 289, p .č. 312/3 p. č. 



297/2, p. č. 314/1, ktorá je jedinou prístupovou cestou k ich nehnuteľnostiam. Pán Mgr. Lukáš 

Jaroš, doporučený list neprebral a preto Obec Temeš podáva žiadosť na Štátny stavebný 

dohľad k prešetreniu a vybaveniu predmetnej veci.  

6.3 V ďalšom bode starostka obce informovala o tom, že Okresné riaditeľstvo PZ v Prievidzi 

Obvodné oddelenie v Nitrianskom Rudne prerušuje trestné stíhanie vo veci prečinu krádeže 

podľa § 212 ods. 1 písm. a), b) Trestného zákona, ktorého skutku sa dopustil doposiaľ 

neznámy páchateľ tým, že spôsobil škodu v Kultúrnom dome v poľovníckej miestnosti, 

nakoľko sa nepodarilo zistiť skutočnosti oprávňujúce vykonať trestné stíhanie voči určitej 

osobe. Kópia uznesenia tvorí prílohu zápisnice č. 4. 

6.4 Na základe poslednej kontroly zo dňa 25.08.2021 potvrdila Slovenská Inovačná 

a Energetická Agentúra, že zmluvný vzťah založený Zmluvou o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku medzi MH SR, v zastúpení SIEA a Obcou Temeš zanikol 25.08.2021 

a súčasne došlo k ukončeniu monitorovania projektu. Medzi zmluvnými stranami neexistujú 

vzájomné nevysporiadané práva a povinnosti. Potvrdenie je založené v zložke „Verejné 

osvetlenie v obci Temeš“ v kancelárii starostky obce a kópia potvrdenia je súčasťou zápisnice 

č. 5 

6.5  Starostka obce Temeš v tomto bode informovala, že traktor, ktorý obec zakúpi s dotácie 

z roku 2019 z individuálnych potrieb MF SR a úveru, bude dodaný obci Temeš do konca 

mesiaca september. 

6.6 Starostka obce navrhla usporiadať deťom Šarkaniádu a brigádu k miestnemu cintorínu. 

Poslanci OcZ tento návrh jednomyseľne podporili. termín Šarkaniády bude určený podľa 

poveternostných podmienok,  brigáda k cintorínu a DS sa uskutoční dňa 17.9.2021. Obec 

bude občanov informovať miestnym rozhlasom.   

6.7  V poslednom bode starostka informovala poslancov OcZ o pomoci p. Ladislav Oršulu st., 

obci Temeš, ktorý nalepil odpadnutý kameň na vstupe na miestny cintorín. Poďakovala p. 

Ladislavovi Oršulovi st. osobne ako aj prostredníctvom poslancov OcZ. 

Záver -  po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia.  

Starostka  obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín 

nasledujúceho zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončila o 20:00 hod. 

Zapísala: Ľubica Fakanová                                           

 

Overovatelia:  Pavel Bernát                                               ........................................ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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 09.09.2021  

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 32/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 4: Predĺženie PHSR do roku 2022 

Uznesenie č. 33/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

predĺženie PHSR do roku 2022 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      5 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

 

bod č. 5: Sťažnosť p. Pavla Bernáta st. k poľnej ceste 

Uznesenie č. 34/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

starostke obce zistiť od vlastníkov susedných nehnuteľností súhlas na prekopanie ich 

nehnuteľností za účelom odvodnenia poľnej cesty a zistiť cenu materiálu a výkopových prác 

Termín: do 7. októbra 2021 

 

bod č. 5.1: Žiadosť p. Márie Wiedermannovej na opílenie stromov nad jej pozemkom 

Uznesenie č. 35/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

stretnutie všetkých zainteresovaných vlastníkov nehnuteľností dňa 10.9.2021 k vyriešeniu 

situácie 

 

bod č. 6: Informácia starostky obce o stretnutí k riešeniu hlavnej cesty do obce Temeš 

Uznesenie č. 36/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o stretnutí k riešeniu hlavnej cesty do obce Temeš so zástupcami 

TSK, SVP š. p. Piešťany, Okresný úrad Prievidza, OCD a PK, Rybné hospodárstvo Temeš  

 

bod č. 6.1: Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome 

Uznesenie č. 37/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ukončenie rekonštrukcie sociálnych zariadení v KD -  k 15.9.2021 



bod č. 6.2: Opätovné vyzvanie pána Mgr. Lukáša Jaroša k odstráneniu skalky a schodov 

Uznesenie č. 38/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

opätovné vyzvanie pána Mgr. Lukáša Jaroša k odstráneniu skalky, betónových schodov 

a žiadosť o dohľad štátneho stavebného dohľadu 

Hlasovanie poslancov OcZ: Za:                      5 

                                                Proti:                  0 

                                                Zdržal sa:           0 

 

bod č. 6.3: Prerušenie trestného stíhania 

Uznesenie č. 39/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

prerušenie trestného stíhania vo veci prečinu krádeže v KD poľovníckej miestnosti 

 

 

bod č. 6.4: SIEA – ukončenie zmluvného vzťahu 

Uznesenie č. 40/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

SIEA – ukončenie zmluvného vzťahu o poskytnutý NFP na Verejné osvetlenie  

 

bod č. 6.5: Informácia o dodaní traktora 

Uznesenie č. 41/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o dodaní traktora koncom mesiaca september 

 

bod č. 6.6: Informácia o detskej Šarkaniáde a brigáde na cintorín 

Uznesenie č. 42/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o detskej Šarkaniáde a brigáde na cintorín 

 

bod č. 6.7: Poďakovanie starostky obce  

Uznesenie č. 43/2021 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

poďakovanie starostky obce p. Ladislav Oršula st. za opravu vstupnej brány na cintorín 

 

Zapísala: Ľubica Fakanová                                           

 

Overovatelia: Pavel Bernát                                            Peter Výškrabka          

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 

                                   



 


