Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 5.9.2013
Počet prítomných poslancov OZ: 3 – podľa prezenčnej listiny, príloha zápisnice č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- občania obce - Vladimír Kocúr, Patrik Mazáň,
Oľga Machovičová
Počet neprítomných poslancov OZ: 2 – Milan Bagin – ospravedlnený z pracovných
dôvodov,
Peter Výškrabka – ospravedlnený z dôvodu PN
P R O G R AM : 1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Výročná správa obce za rok 2012
4. Pracovný poriadok zamestnancov obce
5. Rôzne
1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18:10 hod. Starostka obce
privítala všetkých prítomných, oboznámila s programom, ktorý poslanci obecného
zastupiteľstva jednomyseľne schválili. Za overovateľov zápisnice starostka obce určila
Tibora Halašku a Ladislava Katanu. Za zapisovateľa zápisnice Miroslava Čičmanca, ktorý
bol poslancami jednomyseľne schválený.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené. Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci OZ vzali na vedomie.
3. Výročnú správu obce za rok 2012 predkladala účtovníčka obce Jana Javorčeková. Poslanci
obecného zastupiteľstva výročnú správu obce za rok 2012 jednomyseľne schválili. Výročná
správa obce za rok 2012 je uložená u účtovníčky obce. Hlasovanie poslancov OZ: Za –
Tibor Halaška, Miroslav Čičmanec, Ladislav Katana. Proti: 0, Zdržal sa: 0.
4. Pracovný poriadok zamestnancov obecného úradu predkladala starostka obce. Poslanci OZ
pracovný poriadok zamestnancov obce Temeš schválili. Pracovný poriadok bol založený do
zložky „Základné organizačné normy OcÚ Temeš“. Hlasovanie poslancov OZ: Za –
Tibor Halaška, Miroslav Čičmanec, Ladislav Katana. Proti: 0, Zdržal sa: 0.
5. Na zasadnutí OZ sa zúčastnili zástupcovi mládeže Vladimír Kocúr, Patrik Mazáň a tlmočili
žiadosť na zriadenie posilňovne a klubu mládeže. Poslanci OZ vyjadrili súhlas a uložili na
zasadnutie v októbri pozvať zástupcov Klubu dôchodcov. Zároveň podmienili zriadenie
posilňovne účasťou mládeže na brigádach obce. Do konca mesiaca september uložili
vyčistenie miestneho potoka z dôvodu záplavových dažďov.
5.1 Pani Oľga Machovičová tlmočila poslancom OZ problém pri zabezpečovaní pohrebu
svojho otca pána Michala Hofera. Pohrebná služba Susan Bojnice nemohla pohreb uskutočniť
v piatok 30.augusta 2013 a preto ona požiadala pohrebnú službu Mária Pánisová Nitrianske
Rudno. Pohrebné služby z dôvodu zlej komunikácie vyrobili problém nielen pozostalej
rodine, ale aj obci Temeš. Ďalej upozornila na neporiadok v okolí cintorína, ktorý robia
nezodpovední návštevníci miestneho cintorína. Starostka obce oznámila, že v krátkom čase
bude umiestnená tabuľa, ktorá upozorní na zákaz sypania smetí. Tabuľa však nie je zárukou,
že sa aj naďalej nebude tvoriť neporiadok. Záleží od zodpovednosti každého z nás, ako
s odpadom naložíme. Samospráva má umiestnených 10 ks kuka nádob na odpad z cintorína
pri dome smútku.
5.2 Starostka obce predložila poslancom OZ cenovú ponuku na zabezpečovanie pohrebných
služieb od pohrebnej služby Mária Pánisová, Nitrianske Rudno, ktorú dňa 4.9.2013 doručil na

OcÚ pán Martin Pánis. Poslanci OZ ponukový list pohrebnej služby Mária Pánisová,
Hlavná 59, Nitrianske Rudno prerokovali. Cenová ponuka tvorí prílohu tejto zápisnice č. 2
5.2.0 Poslanci OZ prerokovali a nateraz zamietli novú správu cintorína v obci Temeš.
5.3 Pán Vladimír Bagin požiadal obec o záväzné stanovisko k žiadosti o vydanie rozhodnutia
o umiestnení stavby. Pán Bagin má umiestnenú rekreačnú chatku na svojom pozemku
parc. č. 351/3 (pod skalou). Prístupová cesta k chate bude cez pozemok p. Jaroslava Bagina,
trvale bytom Kukučínova 40, Bratislava. Nájomná zmluva na prechod cez pozemok je na
dobu 5 rokov, poslanci OZ schválili záväzné stanovisko na dobu trvania zmluvy. Žiadosť bola
postúpená na Spoločný obecný úrad Nováky, stavebný úrad, Ing. Eve Mokrišovej.
Hlasovanie poslancovOZ: Za – Tibor Hlaška, Miroslav Čičmanec, Ladislav Katana. Proti:0,
Zdržal sa: 0.
5.4 Pani PaedDr. Kvetoslava Ďurčová, bytom Na záhumní 27, Prievidza požiadala obecné
zastupiteľstvo v Temeši o umiestnenie urnového hrobu na miestnom cintoríne. Svoju žiadosť
odôvodnila, že Temeš je rodiskom jej otca Viliama Trna st., urnový hrob chce umiestniť
v priestore pri vchode do cintorína vpravo. Poslanci OZ rozhodli žiadosti vyhovieť. Ako
dôvod uviedli, že p. Ďurčová spolu s dcérou v minulom roku bezplatne pre Temeš zostavila
publikáciu o obci. Monografia bude reprezentovať obec v širokom meradle nielen dnes, ale aj
v budúcnosti. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 3. Hlasovanie poslancov OZ: Za - Tibor
Halaška, Miroslav Čičmanec, Ladislav Katana. Proti: 0 Zdržal sa: 0.
5.5 Poslanec Miroslav Čičmanec tlmočil starostke obce a poslancom OZ sťažnosť občanov
z časti „Pasienky“ na porušovanie nočného kľudu v areáli QUO VADIS. Poslanci OZ uložili
písomne upozorniť vlastníkov zariadenia QUO VADIS na dodržiavanie nočného kľudu počas
celého roka.
5.6 Starostka obce informovala poslancov OZ o možnosti žiadať dotáciu pre obec z
„Programu obnovy dediny“ v hodnote maximálne 5 000 eur. Okruh dotácie POD1 Environmentálna infraštruktúra, POD2 – Ochrana a tvorba krajiny, POD3 – Obnova
a tvorba verejných priestranstiev, oddychových a vzdelávacích zón, POD4 – Zvyšovanie
povedomia o hodnote vidieckej krajiny a jej propagácia. Podľa kritérií, ktoré treba pre
podporu dotácie dodržať, naša obec môže žiadať dotáciu z POD3. Poslanci OZ rozhodli
podať žiadosť na vybudovanie rekreačného ihriska v priestore pri autobusovej zastávke.
Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce ukončila zasadnutie o 20:00 hod., poďakovala všetkým prítomným za účasť.
Oznámila termín nasledujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať
3. októbra 2013 o 18:00 v zasadačke OcÚ.
Zapísal: Miroslav Čičmanec
Overovatelia: Tibor Halaška

Ladislav Katana

Oľga Fakanová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, konaného dňa 5.septembra 2013
k bodu č. 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 44/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
k bodu č. 3: Výročná správa obce za rok 2012
Uznesenie č. 45/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
výročnú správu obce Temeš za rok 2012
k bodu č. 4: Pracovný poriadok zamestnancov obce Temeš
Uznesenie č. 46/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
pracovný poriadok zamestnancov obce Temeš
k bodu č. 5: Klub mládeže
Uznesenie č. 47/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
ukladá
pozvať zástupcov klubu mládeže a klubu dôchodcov na zasadnutie OZ
Termín: 03.10.2013
Zodpovedná: Jana Javorčeková
k bodu č. 5.1: Sťažnosť p. Oľgy Machovičovej
Uznesenie č. 48/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
sťažnosť p. Oľgy Machovičovej
k bodu č. 5.2: Cenová ponuka na pohrebné služby pohrebníctvo Mária Pánisová
Uznesenie č. 49/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
cenovú ponuku na pohrebné služby
k bodu č. 5.2.0: Správa cintorína v obci Temeš
Uznesenie č. 50/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
zamieta
nového správcu cintorína v obci Temeš
k bodu č. 5.3: Žiadosť o záväzné stanovisko obce p. Vladimír Bagin
Uznesenie č. 51/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši

schvaľuje
s vydaním rozhodnutia o umiestnenie dočasnej stavby
k bodu č. 5.4: Žiadosť PaedDr. Kvetoslavy Ďurčovej
Uznesenie č.52/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
miesto na urnový hrob na cintoríne v Temeši
k bodu č. 5.5: Sťažnosť občanov
Uznesenie č. 53/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
ukladá
písomne upozorniť majiteľov zariadenia „QUO VADIS“ na dodržiavanie nočného kľudu
Termín: 1. 10.2013
Zodpovedná: Jana Javorčeková
k bodu č. 5.6: Program obnovy dediny
Uznesenie č. 54/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
žiadosť na rekreačné ihrisko z POD
Overovatelia: Tibor Halaška

Ladislav Katana

Zapísal: Miroslav Čičmanec

Oľga Fakanová
starostka obce
V Temeši 5. septembra 2013

