
 

 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 24.02.2022  

 

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

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Neprítomný poslanec OcZ: Pavel Bernát, ospravedlnený z dôvodu PN 

 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Prezentácia spoločnosti Kinet s.r.o. a LukraNet  

                   5. Správa o ukončených kontrolách – predkladá HK obce Temeš  

                   6. Správa o kontrolnej činnosti – predkladá HK obce Temeš 

                   7. Prístupová cesta do obce Temeš - informácie 

                   8. 690. Výročie obce Temeš 

                   9. Videovizitka obce k 690. výročiu obce temeš 

                  10. Odvodnenie, oplotenie a úprava okolia cintorína 

                  11. Riešenie vývozu odpadov v obci a z obce 

                  12. Informácie starostky obce Temeš 

                  12.1 Vykurovanie v Kultúrnom dome 

                  12.2 Poľná cesta v časti Rovienky 

                  12.3 Otvorenie priestoru v Kultúrnom dome 

                  13. Záver 

 

1 . Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 17: 00 hod.. Privítala   

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

Konštatovala, že zasadnutie OcZ je uznášania schopné. Účasť členov Obecného 

zastupiteľstva  v počte 4/5. Prezenčná listina je prílohou zápisnice č. 1. 
2. Za zapisovateľa určila p. Radoslav Krpelan za overovateľov p. p. Peter Výškrabka, 

Ladislav Oršula. Zapisovateľa a overovateľov poslanci OcZ jednomyseľne schválili. 

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

Uznesenia boli splnené. Poslanci OcZ kontrolu plnenia uznesení vzali na vedomie.  

4. Prezentácie spoločnosti Kinet s.r.o. a LukraNet sa osobne zástupcovia spoločnosti 

nezúčastnili. Poslanci OcZ obidve žiadosti prerokovali a po rozprave rozhodli udeliť 

povolenie na realizáciu „Optických sietí“ obom spoločnostiam. Za podmienok, ktoré boli 

uvedené v žiadostiach. Kinet s.r.o., bude optické siete inštalovať na stĺpoch SSE distribučná 

a.s., Pri Rajčianke, 010 01 Žilina, od ktorej má povolenie na inštaláciu. Žiadosť a odpoveď 

spoločnosti Kinet tvorí prílohu zápisnice č. 2. Hlasovanie poslancov -  Za: Ľubica Fakanová, 

Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula, Peter Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: 

Pavel Bernát.  

4.1 Spoločnosť LukraNet bude rozvody optickej siete realizovať po rozhlasových stĺpoch, 

ktoré sú majetkom obce Temeš za podmienok: úhrada obci Temeš 1€/stĺp/rok, očistenie 

každej stávajúcej optickej trasy od konárov a kríkov zasahujúcich do rozhlasového vedenia, 

vyrovnanie krivých a vyvrátených stĺpov obecného rozhlasu. Tieto skutočnosti budú 

zapracované do“ Zmluvy so súhlasom s umiestnením telekomunikačného zariadenia“  medzi 



správcom – Obcou Temeš a podnikom Jaroslav Králik – LukraNet. Žiadosť a odpoveď 

spoločnosti LukraNet tvorí prílohu zápisnice č. 3. Hlasovanie poslancov -  Za: Ľubica 

Fakanová, Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula, Peter Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

Neprítomný: Pavel Bernát. 

5. Správu o ukončených kontrolách – predkladal HK obce Temeš Ing. Jozef Krett.  Správa je 

založená v prílohe tejto zápisnice pod číslom 4. Poslanci Obecného zastupiteľstva  „Správu 

o ukončených kontrolách“ vzali na vedomie.  

6. Správu o kontrolnej činnosti – predkladal HK obce Temeš Ing. Jozef Krett.  Správa tvorí 

prílohu tejto zápisnice č. 5. Poslanci  Obecného zastupiteľstva „Správu o kontrolnej činnosti“ 

vzali na vedomie. 

7. Starostka obce informovala poslancov Obecného zastupiteľstva o konzultáciách a príprave 

projektovej dokumentácie k odtŕhajúcej sa prístupovej ceste do obce Temeš so zástupcami 

TSK, hlavným projektantom TSK a pánom Milan Mazáň -  majiteľ Rybného hospodárstva 

Temeš. Do tohto času je urobený geologický prieskum a v termíne do 3 mesiacov by mala byť 

vypracovaná projektová dokumentácia.  Poslanci  Obecného zastupiteľstva vzali túto 

informáciu na vedomie. 

8. 690.výročie obce Temeš je stanovené na 16.júla 2022. Poslanci Obecného zastupiteľstva  

termín konania osláv 690. výročia obce Temeš, 14.ročníka DĽT a 4.ročníka podujatia 

Poznávajme čo nás zbližuje vzali na vedomie. Kultúrny program podujatia bude pripravovať 

starostka obce, kultúrna komisia v spolupráci s organizáciami a občanmi obce. 

9.  Starostku obce oslovil pán Michal ROSTAS – SOUNDVISION, Nová Dubnica  

s ponukou na výrobu Videovizitky o obci Temeš, zároveň predložil cenovú ponuku. Poslanec 

p. Radoslav Krpelan uviedol, že takýto materiál by vedel pre obec Temeš vyrobiť aj jeho brat 

p. Ján Krpelan. Po rozprave sa Obecné zastupiteľstvo, starostka obce a HK obce dohodli, že 

pán Ján Krpelan predloží svoju prácu a cenovú ponuku, starostka obce zistí okolnosti 

ohľadom povolenia preletu nad Chráneným územím Temešská skala a na základe zistených 

skutočností dôjde k prípadnej realizácii. Poslanci OcZ vytvorenie viedeovizitky zatiaľ vzali na 

vedomie. Ponuka od pána Michal Rostas – SOUNDVISION tvorí prílohu zápisnice č. 6.  

10.  Starostka obce informovala poslancov OcZ o nutnosti odvodnenia, oplotenia a úpravy 

okolia miestneho cintorína.  

10.1 Ďalej informovala o stretnutí so zástupcami nemenovanej spoločnosti, ktorá darovala 

obci Temeš sumu 3 000,00 €. Dar je určený pre „Potreby obce Temeš“ a spoločnosť si zatiaľ 

nepraje byť menovaná. Poslanci, starostka obce a hlavný kontrolór po rozprave dospeli 

k názoru, že dar tejto spoločnosti bude prednostne použitý na zveľadenie priestoru miestneho 

cintorína. Kópia zmluvy tvorí prílohu tejto zápisnice č. 7. Hlasovanie poslancov -  Za: Ľubica 

Fakanová, Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula, Peter Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0, 

Neprítomný: Pavel Bernát. 

11. Riešenie vývozu odpadov v obci a z obce predkladala starostka obce Temeš. Informovala 

poslancov OcZ o tom, že v decembri obci Temeš končí zmluva s dodávateľom služby na 

„Vývoz KO so spoločnosťou VEPOS spol. s r.o., Nováky“. Navrhla hľadať aj iné možnosti 

riešenia ako len  spoločnosť VEPOS, ktorá možno bude chcieť pokračovať v spolupráci no 

v prípade že nie, musí obec hľadať aj iných dodávateľov. Najlepšie takých, ktorí majú vážiace 

zariadenia na svojich zberových automobiloch. Aj keď tým zasa vzniknú náklady pre obec, 

pretože zberné nádoby v každej domácnosti by museli mať čip. Poslanci OcZ vzali 

informáciu na vedomie. 

12. Informácie starostky obce – starostka obce informovala o návrhu občana na zakúpenie 

pingpongových stolov, aby sa vo voľnom čase mohli tomuto koníčku venovať nielen starší 

obyvatelia ale aby k pohybu samospráva prilákala aj mládež a deti. Pri tej príležitosti navrhla 

miestnosť bývalého klubu dôchodcov upraviť a prípadne stoly umiestniť v tejto miestnosti, 

ktorá sa zatiaľ nevyužíva. Prvá firma bola na obhliadke priestorov a navrhovaná suma za 

práce bola 4 000,00 eur, no v najbližších dňoch prídu na obhliadku ešte 2 firmy a potom OcZ 

rozhodne o prípadných úpravách priestorov. Poslanci OcZ vzali informáciu na vedomie. 



12. a) ďalej starostka obce informovala poslancov OcZ o kontaktovaní p. Štefana Matiesku 

ohľadom podujatia Boje o Temeš. Predložila písomnú komunikáciu, v ktorej  je uvedená cena 

za ukážku 3 500,00 – 4 000,00 €. Pri všetkej snahe si obec Temeš nemôže dovoliť uhradiť 

takéto podujatie. Písomná komunikácia je prílohou tejto zápisnice č. 8.  

12. b) ďalšia informácia bola o podaní projektu na revitalizáciu priestoru pri Požiarnej 

zbrojnici o ktorú sa môžu uchádzať obce Trenčianskeho samosprávneho kraja najviac však vo 

výške 2 000,00 eur. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 9. 

12. c) starostka obce navrhla stretnutie s mladšími spoluobčanmi za účelom realizácií rôznych 

podujatí v obci a hlavne pomoci zo strany týchto spoluobčanov. Poslanci jej návrh 

jednomyseľne podporili.  

12. d) ďalej informovala starostka obce o vyjadrení ohľadom Rodinnej agrofarmy. Bližšie 

informácie podal obci Temeš, Okresný úrad v Prievidzi, ktorý kontaktovala starostka obce na 

návrh poslancov OcZ z pracovnej porady dňa 24.01.2022. list OÚ odbor ŽP tvorí prílohu  

zápisnice č. 9 

12. e) starostka obce Temeš predkladala poslancom OcZ list, ktorý obci odovzdala pani 

Emília Oršulová, ohľadom poistného po zomrelej Anne Halaškovej č. d. 3. Odovzdaný list 

tvorí prílohu zápisnice č. 10 

12. f) starostka obce Temeš informovala poslancov Obecného zastupiteľstva o novej 

audítorke, ktorou sa pre našu obec stala pani Silvia Augustínová. Audítor Ing. Jozef 

Adamkovič odišiel do dôchodku. Oznámenie p. Jozefa Adamkoviča o ukončení činnosti tvorí 

prílohu zápisnice č. 11. 

12.1 Vykurovanie v Kultúrnom dome – v rámci zlepšenia vykurovania KD, hlavne v zimných 

mesiacoch a riešenia nižšej spotreby starostka obce a poslanec Ladislav Oršula zisťovali 

možnosti realizácie. V tomto čase obec Temeš nemá možnosť čerpať žiadne dotácie 

a možnosť vlastnej realizácie musí byť odsunutá z finančných dôvodov. V rozprave o tejto 

skutočnosti informovali aj ostatných členov poslaneckého zboru. Poslanci OcZ informácie 

o vykurovaní v KD vzali na vedomie. 

12.2 V bode poľnej cesty v časti Rovienky, starostka informovala poslancov OcZ o tom, že 

majitelia susedných pozemkov nesúhlasia s prekopaním ich súkromného vlastníctva.  

12.3 Na návrh starostky obce Temeš poslanci Obecného zastupiteľstva súhlasili 

s usporiadaním kultúrneho podujatia. V rozprave bola kultúrnej komisii odporučená príprava 

podujatia v jarných mesiacoch.  

Záver -  po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia, 

ktoré overovatelia zápisnice ústne odobrili. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť 

na rokovaní. Rokovanie ukončila o 20:00 hod. 

 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan                                         

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                          ........................................... 

 

                        Ladislav Oršula                                            ........................................... 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                                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 24.02.2022   

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 1: Program rokovania 

Uznesenie č. 1/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

program rokovania 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

 Uznesenie č. 2/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát 

 

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 3/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva 

 

bod č. 4: Žiadosť spoločnosti Kinet s.r.o., Diviaky nad Nitricou  

Uznesenie č. 4/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

žiadosť Kinet s.r.o. na realizáciu „Optických sietí“ v obci Temeš 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát 



bod č. 4.1: Žiadosť LukraNet, Jaroslav Králik, Valaská Belá 

 

Uznesenie č. 5/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

žiadosť LukraNet na realizáciu „Optických sietí“ v obci Temeš  

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát 

 

bod č. 5: Správa o ukončených kontrolách HK obce Temeš 

 

Uznesenie č. 6/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o ukončených kontrolách HK obce Temeš 

 

 

bod č. 6: Správa o kontrolnej činnosti 

Uznesenie č. 7/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu HK obce Temeš o kontrolnej činnosti 

 

bod č. 7: Prístupová cesta do obce Temeš 

 

Uznesenie č. 8/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie starostky obce o realizačných prácach k hlavnej prístupovej ceste do obce Temeš 

 

 bod č. 8: 690.výročie obce Temeš  

 

Uznesenie č. 9/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

termín 16.7.2022 na konanie 690.výročia obce Temeš 

 

bod č. 9: video vizitka obce k 690.výročiu obce Temeš  

 

Uznesenie č. 10/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie ohľadom prípadného vytvorenia video vizitky o obci k 690.výročiu obce Temeš 

 

bod č. 10:  Odvodnenie, oplotenie a úprava okolia cintorína 

 

Uznesenie č. 11/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o nutnosti odvodnenia, oplotenia a úpravy okolia miestneho cintorína                                 



bod č. 10. 1: Dar 3 000,00 € obci Temeš 

 

Uznesenie č. 12/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

dar nemenovanej spoločnosti vo výške 3 000,00€ určený pre „Potreby obce Temeš“ použiť 

prednostne pri prácach na miestnom cintoríne 

Hlasovanie poslancov:  Za – Ľubica Fakanová, Radoslav Krpelan, Ladislav Oršula,   

                                                 Peter Výškrabka                                 

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0 

                                       Neprítomný – Pavel Bernát 

 

bod č. 11: Informácia o vývoze KO v obci a z obce 

Uznesenie č. 13/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o vývoze KO z dôvodu skončenia zmluvy spoločnosťou VEPOS spol. s r.o. 

Nováky v decembri 2022 

 

bod č. 12: Rekonštrukcia miestnosti v budove OcÚ na športové účely 

 

Uznesenie č. 14/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

rekonštrukciu miestnosti bývalého klubu dôchodcov na športové účely a prvú cenovú ponuku 

 

bod č. 12 a): Boje o Temeš 

Uznesenie č. 15/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o podujatí boje o Temeš  

 

bod č. 12 b): Odovzdanie projektu na revitalizáciu priestoru pri Požiarnej zbrojnici 

 

Uznesenie č. 16/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

odovzdanie projektu na revitalizáciu priestoru pri Požiarnej zbrojnici 

 

bod č. 12 c): Stretnutie s občanmi 

Uznesenie č. 17/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

starostke obce zorganizovať stretnutie s občanmi 

Termín: 30.03.2022 

 

bod č. 12 d): Vyjadrenie Okresného úradu v Prievidzi ohľadom Rodinnej agrofarmy 

Uznesenie č. 18/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

vyjadrenie Okresného úradu v Prievidzi ohľadom Rodinnej agrofarmy 

 



bod č. 12 e): Informácie o liste ohľadom po zomrelej Anne Halaškovej, Temeš č. d. 3 

 

Uznesenie č. 19/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie o liste ohľadom po zomrelej Anne Halaškovej, Temeš č. d. 3, ktorý obci doručila 

p. Emília Oršulová 

 

bod č. 12 f): Zmena audítora 

Uznesenie č. 20/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu o zmene audítora pre obec Temeš 

 

 

bod č. 12.1: Vykurovanie v Kultúrnom dome 

 

Uznesenie č. 21/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie k vykurovaniu v Kultúrnom dome 

 

bod č. 12.2: Poľná cesta v časti Rovienky – vyjadrenia majiteľov susedných pozemkov 

Uznesenie č. 22/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

vyjadrenia majiteľov susedných pozemkov, ktorí nesúhlasia s prekopaním ich súkromného 

vlastníctva 

 

bod č. 12.3: Usporiadanie kultúrneho podujatia 

Uznesenie č. 23/2022 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča  

starostke obce usporiadať kultúrne podujatie 

Termín: 30.04.2022 

 

 

 

Zapísal: Radoslav Krpelan                                     

 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                    Ladislav Oršula                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


