
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 7.11.2013   

 

Počet prítomných poslancov OZ: 5 – podľa prezenčnej listiny, príloha zápisnice č. 1 

                                                            -  Oľga Fakanová, starostka obce 

                                                            - Ing. Jozef Krett 

                                                            - občania – Oľga Machovičová, Jana Hoferová,     

                                                            Peter Hofer 

Počet neprítomných poslancov OZ: 0 
 
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Kontrola uznesenia 
                  3. Návrh VZN o miestnych daniach 
                  4. Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti 
                  5. Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
                  6. Úprava rozpočtu 
                  7. Rôzne, informácie starostky obce 

 

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

všetkých prítomných, oboznámila s programom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. Za 

o v e r o v a t e ľ o v  zápisnice starostka obce určila p. Tibora Halašku a p. Ladislava Katanu.          

Za  z a p i s o v a t e ľ a  zápisnice p. Petra Výškrabku.  

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

Uznesenia boli splnené. Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci OZ vzali na vedomie.  

3. N á v r h VZN č. 4/2013 o miestnych daniach na rok 2014 navrhla starostka obce 

ponechať v pôvodnom znení a nezvyšovať poplatky. Návrh VZN je zverejnený v úradnej 

tabuli na pripomienkovanie občanov od 12.11.2013 do 5.12.2013  

4. N á v r h VZN č. 3/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014 navrhla starostka obce 

ponechať v pôvodnom znení a nezvyšovať poplatky. Návrh VZN je zverejnený v úradnej 

tabuli na pripomienkovanie občanov od 12.11.2013 do 5.12.2013 

5. N á v r h  VZN č. 5/2013  o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

na rok 2014 navrhla starostka obce ponechať v pôvodnom znení a nezvyšovať poplatky. 

Návrh VZN je zverejnený v úradnej tabuli na pripomienkovanie občanov od 12.11.2013 do 

5.12.2013 

6. Ú p r a v a   r o z p o č t u  tento bod programu, bol na návrh hlavného kontrolóra obce 

Ing. Jozefa Kretta vynechaný z rokovania. O úprave rozpočtu bude obecné zastupiteľstvo 

rokovať na nasledujúcom zasadnutí 5.12.2013, kedy by už mali byť na účte obce finančné 

prostriedky z MF SR na úhradu cesty na cintorín. 

7. R ô z n e - zasadnutia OZ sa zúčastnili p. Oľga Machovičová, Jana Hoferová a Peter Hofer. 

Pani Hoferová a pán Hofer sa sťažovali na zámer obce Temeš, vypnúť pouličné osvetlenie pri 

ich rodinnom dome v katastri obce Čavoj. Starostka obce a poslanci OZ vysvetlili svoj zámer, 

ktorým sa zaoberajú intenzívne už od apríla tohto roka. Listom požiadali obecné 

zastupiteľstvo obce Čavoj o preplatenie nákladov na 3 ks lámp, ktoré svietia v k. ú. Čavoj, ale 

náklady spojené s osvetlením a údržbou znáša obec Temeš. List bol naposledy odoslaný dňa 

13.06.2013 s tým, že v ňom boli vyčíslené náklady, ktoré obec Temeš vynakladá na 

prevádzku týchto lámp. Ku dňu 7.11.2013 obecné zastupiteľstvo obce Temeš nedostalo 

odpoveď.  Aj napriek tomu, že obec Čavoj tieto náklady neuhradila, nepristúpilo OZ obce 

Temeš k radikálnemu riešeniu /vypnutie verejného osvetlenia/. 2 ks týchto lámp už 

v súčasnosti nesvietia a obec ani ich prevádzku neobnoví pokiaľ sa situácia nevyrieši, 

posledná lampa v záhrade rodiny Hoferovej je ešte v prevádzke. Pokiaľ do konca roku 2013 

obec Čavoj neuhradí náklady do pokladne, alebo na účet, obce Temeš bude aj posledná lampa 



vypnutá a všetky lampy premiestnené do k. ú. obce Temeš. Žiadosť, ktorú obec zasielala OZ 

Čavoj, tvorí prílohu zápisnice z 25.4.2013   

7.1 Folklórna skupina Košarinka podala žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov vo 

výške 400 € na náklady spojené s vydaním CD nosiča. Svoju žiadosť odôvodnili nasledovne:      

Členovia FSk Košarinka, sú vždy ochotní zabezpečovať na svoje vlastné náklady podujatia 

pre obec. Košarinka reprezentuje pravidelne obec na zimných a letných slávnostiach Hornej 

Nitry v Pravenci a Prievidzi. Reprezentovala obec na Medzinárodnom festivale na Myjave, 

Dubnici nad Váhom, na festivale  ľudových piesní a tancov v Trenčianských Tepliciach či 

v televíznej relácii Kapura. Poslanci OZ schválili žiadosť v plnej výške. Žiadosť tvorí prílohu 

č. 2 tejto zápisnice. Hlasovanie poslancov OZ: Za – Milan Bagin, Miroslav Čičmanec, Tibor 

Halaška, Ladislav Katana, Peter Výškrabka. Proti: 0. Zdržal sa: 0.       

7.2 Kontrola prevádzky vozidla. Starostka obce predložila poslancom a hlavnému 

kontrolórovi obce záznam o prevádzke obecného motorového vozidla. Poslanci OZ 

a kontrolór si záznam prezreli, hlavný kontrolór konštatoval, že záznam je v poriadku.  

Záznam je uložený v kancelárii starostky obce. Kedykoľvek je k nahliadnutiu poslancom OZ, 

finančnej komisii a hlavnému kontrolórovi obce.  

7.3 Informácie starostky. Starostka obce predložila list prednostu Okresného úradu Prievidza 

JUDr. Ing. Jozefa Stopku, v ktorom nám oznamuje, že obci Temeš podľa uznesenia rokovania 

vlády dňa 9. októbra 2013 boli uvoľnené finančné prostriedky z rezervy vlády vo výške 7 000 

eur na aktivitu – oprava miestnej komunikácie k cintorínu. List prednostu okresného úradu 

JUDr. Ing. Jozefa Stopku, tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.  

7.4 Starostka predložila žiadosť, ktorú zaslala „Nestlé Slovensko“ ohľadne dotácie na 

sladkosti pre naše deti na Mikuláša. Žiadosť tvorí prílohu č. 4 tejto zápisnice. 

7.5 Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2014 z Programu obnovy dediny 

starostka vypracovala a zaslala dňa 23.10.2013. Žiadosť bola spracovaná na vybudovanie 

zimného klziska, letného ihriska a detského ihriska v priestore pod autobusovou zastávkou. 

Obec Temeš žiadala dotáciu vo výške 5 000 eur. Výsledky podpory budú známe v 1.štvrťroku 

2014. Žiadosť bola založená do zložky „Projekty obce“.  

7.6 Starostka informovala poslancov OZ o ústnej sťažnosti p. Mariána Chynoradského. Pán 

Chynoradský sa sťažoval na padajúce lístie zo stromov nad jeho domom, ktoré mu upcháva 

odtok v žľaboch. Následne mu vlhne priestor pri peci na pevné palivo. Žiadal starostku obce, 

aby upozornila majiteľa nehnuteľnosti pána Milana Smatanu na opílenie stromov.   

7.7  Starostka informovala o brigáde, ktorú vyhlásila obec pri čistení potoka. Brigáda sa 

konala 11. 10. 2013 a zúčastnili sa na nej páni Vladimír Kocúr, Patrik Mazáň, Lubor Bernát, 

Peter Slezák, Vincent Bagin a Oľga Fakanová.  

7.8 Kalendáre pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“ zakúpila obec. Účtovníčka obce 

a starostka ich distribuovali občanom.  

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  

5. decembra 2013 o 18:00 hod., v zasadačke OcÚ.  

 

Zapísal: Peter Výškrabka 

 

Overovatelia: Tibor Halaška                                        ....................................................... 

                    

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

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 



U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 7.novembra 2013  

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 62/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

k bodu č. 3: Návrh VZN č. 4/2013 o miestnych daniach na rok 2014 

Uznesenie č. 63/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č.4/2013 o miestnych daniach na rok 2014 

 

k bodu č. 4: Návrh VZN č. 3/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014 

Uznesenie č. 64/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č.3/2013 o dani z nehnuteľnosti na rok 2014 

 

k bodu č. 5: Návrh  VZN č. 5/2013  o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady na rok 2014 

Uznesenie č. 65/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 5/2013 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014 

 

k bodu č. 6: Úprava rozpočtu  

Uznesenie č. 66/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

konštatuje, že 

úprava rozpočtu bude na nasledujúcom zasadnutí 

 

k bodu č. 7: Rôzne 

Uznesenie č. 67/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

o d p o r ú č a  

p. Jane Hoferovej sťažnosť riešiť na OcÚ v Čavoji 

 

k bodu č. 7.1: Žiadosť o dotáciu FSk Košarinka 

Uznesenie č. 68/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

s c h v a ľ u j e 

dotáciu pre FSk Košarinka 

 

k bodu č. 7.2: Kontrola prevádzky vozidla  

Uznesenie č. 69/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

kontrolu prevádzky osobného motorového vozidla 

 



k bodu č. 7.3: List prednostu okresného úradu 

Uznesenie č. 70/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

list prednostu okresného úradu v Prievidzi JUDr. Ing. Jozefa Stopku 

 

k bodu č. 7.4: Žiadosť na Mikuláša – NESTLÉ Slovensko 

Uznesenie č. 71/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zaslanie žiadosti na cukrovinky od Nestlé Slovensko 

 

k bodu č. 7.5: Žiadosť POD na rok 2014 

Uznesenie č. 72/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zaslanie žiadosti na dotáciu z POD 

 

k bodu č. 7.6: Sťažnosť p. Mariána Chynoradského 

Uznesenie č. 73/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

sťažnosť p. Mariána Chynoradského 

 

k bodu č. 7.7: Brigáda – čistenie potoka 

Uznesenie č. 74/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

brigádu pri čistení potoka 

 

k bodu č. 7. 8: Mesiac úcty k starším 

Uznesenie č. 75/2013 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

distribúciu kalendárov občanom 

 

 

Overovatelia: Tibor Halaška                                             Ladislav Katana  

 

Zapísal: Peter Výškrabka 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

V Temeši 7. novembra 2013  

 


