Záp isnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeš, ktoré sa konalo 3.10.2013
Počet prítomných poslancov OZ: 4 – podľa prezenčnej listiny, príloha zápisnice č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- občania obce – Vladimír Kocúr, Patrik Mazáň,
Etela Blahová
Počet neprítomných poslancov OZ: 1 – Milan Bagin – ospravedlnený z pracovných
dôvodov
P r o g r a m : 1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Zriadenie klubu mládeže
4. Schválenie mimorozpočtových finančných prostriedkov na opravu cesty na cintorín
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 Petra
Výškrabku a Miroslava Čičmanca. Za zapisovateľa zápisnice Ladislava Katanu, 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. Zriadenie klubu mládeže. Na zasadnutie OZ bola pozvaná pani Etela Blahová predsedníčka
klubu dôchodcov v Temeši a zástupcovia mládeže Vladimír Kocúr a Patrik Mazáň. Poslanci
OZ navrhli presťahovať klub dôchodcov do priestoru knižnice a mládež do terajšieho klubu
dôchodcov. Vznikla vzájomná dohoda a pani Blahová, ako aj zástupcovia mládeže
rešpektovali navrhnuté riešenie. Realizácia navrhnutého riešenia bude postupná do
31.01.2014. Hlasovanie poslancov OZ: Za – Čičmanec Miroslav, Halaška Tibor, Katana
Ladislav, Výškrabka Peter. Proti: 0, Zdržal sa: 0.
4. Schválenie mimorozpočtových finančných zdrojov na opravu cesty na cintorín. Bod
programu bol presunutý na budúce zasadnutie OZ. Starostka obce informovala o rokovaní so
zástupcom strany SMER –SD, okresná organizácia Prievidza JUDr., Ing. Jozefom Stopkom
o možnosti poskytnutia dotácie z rezervy úradu vlády SR. Rokovanie vlády sa bude konať 9.
októbra 2013 v Handlovej. O výsledkoch rokovania bude JUDr., Ing. Jozef Stopka
informovať starostku obce pokiaľ budú finančné prostriedky schválené aj pre našu obec.
V takomto prípade obec nebude potrebovať dofinancovať opravu cesty na cintorín
z mimorozpočtových fondov a úveru.
5. Starostka obce predložila žiadosť p. Martina Blahu bytom Temeš č. 134 na odvoz
kalamitného dreva v časti nad ihriskom. Poslanci OZ vyjadrili súhlas s tým, že starostka obce
zistí od p. Pavla Bernáta ml. ceny, za aké sa drevo predáva a obecný úrad bude informovať p.
Blahu. Žiadosť tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Hlasovanie poslancov OZ: Za – Čičmanec
Miroslav, Halaška Tibor, Katana Ladislav, Výškrabka Peter. Proti: 0. Zdržal sa: 0.
5.1 Starostka tlmočila poslancom OZ ponuku Vydavateľstva CBS spol. s.r.o. Kyncelova 54,
974 01 Banska Bystrica na letecké fotografovanie obce. Poslanci OZ ponuku vydavateľstva
zamietli. Hlasovanie poslancov OZ: Za – Čičmanec Miroslav, Halaška Tibor, Katana
Ladislav, Výškrabka Peter. Proti: 0. Zdržal sa: 0.

5.2 Starostka informovala OZ o povolení vjazdu a výjazdu z cesty III/574004 na pozemok
parc. č. 29 k. ú. Temeš vlastník Ladislav Oršula a Emília Oršulová Temeš 5. Rozhodnutie
o zriadení vjazdu /výjazdu/ na susednú nehnuteľnosť vydal Obvodný úrad pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie J.Červeňa 34, 971 01 Prievidza dňa 27.08.2013.
Rozhodnutie bolo založené do zložky „Obvodný úrad“.
5.3 Starostka informovala o zbere textilu pre neziskovú organizáciu „Diakonie Broumov“,
o Hodovej tanečnej zábave, ktorá sa bude konať 12.10.2013 v KD a o konaní volieb do VÚC,
ktoré sa budú konať 9. novembra 2013.
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 7.
novembra 2013 o 18:00 v zasadačke OcÚ.

Zapísal: Ladislav Katana
Overovatelia: Peter Výškrabka
Miroslav Čičmanec

........................................................
........................................................

Oľga Fakanová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, konaného dňa 3. októbra 2013
k bodu č. 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 55/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
k bodu č. 3: Zriadenie klubu mládeže
Uznesenie č. 56/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
klub mládeže
Uznesenie č. 56-1/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
ukladá
presťahovanie klubu dôchodcov a mládeže
Termín: 31.01.2014
Zodpovední: Poslanci OZ
k bodu č. 4: Schválenie mimorozpočtových finančných prostriedkov na opravu cesty na
cintorín
Uznesenie č. 57/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
konštatuje že,
schválenie mimorozpočtových prostriedkov odkladá
k bodu č. 5: Žiadosť na odvoz kalamitného dreva p. Martina Blahu
Uznesenie č . 58/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
odvoz dreva p. Martinovi Blahovi
k bodu č. 5.1: Ponuka na letecké fotografovanie
Uznesenie č. 59/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
zamieta
ponuku na letecké fotografovanie
k bodu č. 5.2: Rozhodnutie o povolení vjazdu /výjazdu/
Uznesenie č. 60/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
rozhodnutie o povolení vjazdu /výjazdu/

k bodu č. 5.3: Informácie starostky obce
Uznesenie č. 61/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informácie starostky obce

Overovatelia: Peter Výškrabka

Miroslav Čičmanec

Zapísal: Ladislav Katana

Oľga Fakanová
starostka obce

V Temeši 3. októbra 2013

