
Zápisnica  

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 20.02.2014 

 

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

                                                   - Oľga Fakanová, starostka obce 

                                                   - Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Počet neprítomných poslancov: 1 – Milan Bagin, ospravedlnený z pracovných dôvodov 

 

Hostia: Vladimír Kocúr, Adam Lukáň, Ľubor Bernát. 

 
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Kontrola uznesenia 

                  3. Rôzne 

 

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

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

overovateľov zápisnice starostka určila p. Ladislava Katanu a p. Tibora Halašku. Za 

zapisovateľa p. Petra Výškrabku.  

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

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

3. Odpredaj zvyšku lyžiarskeho vleku za šrotovú cenu poslanci OZ jednomyseľne schválili. 

V nedeľu 23.02.2014 o 14:00 hod., poslanci a starostka pôjdu zistiť približnú váhu zostatku 

vleku, podľa týchto odhadov sa stanoví cena za odpredaj. Starostka následne dohodne presný 

termín odpredaja a prevzatia TJ Ráztočno. Pri prevzatí zvyšku lyžiarskeho vleku bude za obec 

Temeš prítomná starostka obce a minimálne traja poslanci OZ.  

3.1 Starostka informovala OZ o prvom zasadnutí volebnej komisie k voľbám na prezidenta 

SR. Predsedníčkou komisie bude Mgr. Jana Blahová.  

3.2 Starostka informovala o potrebe schválenia POH a PHSR obce, ktoré nám vyplýva zo 

zákona. Vypracovanie týchto dokumentov sa pohybuje POH od 180 eur do 500 eur a PHSR 

od 1 300 eur do 1 500 eur. Obec sa bude snažiť cenové ponuky znížiť na čo najnižšiu cenu.  

3.3 Starostka informovala o fašiangoch v obci, ktoré sa budú konať 1.3.2014. 

3.4 Na dnešnom zasadnutí sa podpísala dohoda o užívaní priestorov v budove OcÚ medzi 

obcou Temeš a zástupcami mládeže, ktorú v dohode zastupuje Ľubor Bernát. Dohoda tvorí 

prílohu č. 2 tejto zápisnice.    

Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia. 

Starostka obce ukončila zasadnutie OZ o 19:15 hod., poďakovala za účasť.  

 

Zapísal: Peter Výškrabka 

 

Overovatelia: Ladislav Katana                         ........................................................ 

 

                         Tibor Halaška                            ......................................................... 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 



U Z N E S E N I E  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 20.02.2014 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 7/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ 

 

k bodu č. 3: Odpredaj zvyšku lyžiarskeho vleku 

Uznesenie č. 8/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá  

obhliadku zvyšku lyžiarskeho vleku 

Termín: 23.02.2014 

Zodpovední: poslanci OZ  

 

k bodu č. 3.1: Informácia k voľbám prezidenta SR 

Uznesenie č. 9/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu k voľbám prezidenta SR 

 

k bodu č. 3.2: Informácia k vyhotoveniu POH a PHSR 

Uznesenie č. 10/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu k vyhotoveniu POH a PHSR 

 

k bodu č. 3.3: Informácia o fašiangoch v obci 

Uznesenie č. 11/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

berie na vedomie 

informáciu o fašiangoch v obci 

 

k bodu č. 3.4: Dohoda o užívaní priestorov v budove OcÚ 

Uznesenie č. 12/2014 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

dohodu s mládežou na užívanie priestorov v budove OcÚ 

 

 

Zapísal: Peter Výškrabka 

 

 

Overovatelia: Ladislav Katana                           Tibor Halaška 


