Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 24.7.2014
Počet prítomných poslancov OcZ: 3 – podľa prezenčnej listiny, príloha č.1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, HK – ospravedlnený - PN
Počet neprítomných poslancov OcZ: 2
- Milan Bagin – ospravedlnený z pracovných dôvodov
- Peter Výškrabka- ospravedlnený z rodinných dôvodov
Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Upozornenie prokurátora
4. Komunálne voľby 2014
5. Rôzne
1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18:00 hod.. Starostka privítala
prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválil. Za
overovateľov zápisnice určila p. p. Miroslava Čičmanca, Tibora Halašku. Za zapisovateľa p.
Ladislava Katanu.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené. Správu o plnení uznesení vzali členovia OcZ na vedomie.
3. Námestníčka okresného prokurátora v Prievidzi podáva „upozornenie prokurátora“ voči
obci Temeš s poukazom, že obec nevydala podľa § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.
z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov všeobecne
záväzné nariadenie obce o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok. Námestníčka
prokurátora súčasne navrhla prejednať upozornenie na najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva, v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. vydať
VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd
a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok do 31.8.2014. v lehote do 30
dní od doručenia informovať prokuratúru o prijatých opatreniach. Členovia OcZ prejednali
upozornenie prokurátora a odporučili dodržať navrhnuté opatrenia. Starostka obce predložila
návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp. Návrh VZN je zverejnený v úradnej tabuli obce od
23.7.2014 do 10.8.2014. Upozornenie prokurátora tvorí prílohu zápisnice č. 2 a návrh VZN
tvorí prílohu zápisnice č. 3.
4. Starostka obce informovala členov OcZ ohľadom jesenných komunálnych volieb, ktoré
vyhlásil predseda NR SR Pavol Paška na 15. novembra 2014. podľa zákona o voľbách do
orgánov samosprávy obcí, politické strany a nezávislí kandidáti, ktorí sa chcú 15.11.2014
v komunálnych voľbách uchádzať o hlasy voličov musia podať kandidačné listiny miestnym
volebným komisiám najneskôr do 55 dní pred dňom volieb, teda do 21. septembra 2014.
Ďalej starostka informovala, že požiadavky na vzdelanie starostov sa zvýšili. Od 1.júla 2014
sú účinné novela zákona č. 364/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí a zákona č.
369/1990 o obecnom zriadení, podľa ktorých predpokladom na výkon funkcie starostu obce je
získanie aspoň stredného vzdelania. Táto zmena sa bude týkať už jesenných komunálnych
volieb. Ďalej je určená nová kompetencia obecného zastupiteľstva a to určiť 90 dní pred
voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu t.j. určiť veľkosť úväzku
starostu a určiť počet poslancov v obecnom zastupiteľstve. Keďže komunálne voľby budú
15.11.2014, tak do 17.8.2014 je potrebné, aby dovtedy zasadlo OcZ a určilo rozsah úväzku
starostu a počet členov OcZ na ďalšie volebné obdobie.

5. Obec obdržala odpoveď na žiadosť o poskytnutie dotácie na šport, v ktorej splnomocnenec
vlády SR pre mládež a šport Dušan Galis oznamuje nasledovné: „ Na základe ukončenia
spôsobu poskytovania dotácií na rozvoj športu prostredníctvom rezervy predsedu vlády SR
Vám oznamujeme, že sme nemohli v súčasnej dobe vyhovieť ani Vašej žiadosti, t.j. ďalšie
finančné prostriedky na činnosť Splnomocnenca vlády SR na zostávajúce obdobie roku 2014
nebudú priznané. V tejto súvislosti uvádzame, že v tomto období prebiehajú rokovania
o podpore príslušných žiadostí prostredníctvom zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR.“ Odpoveď tvorí prílohu zápisnice č. 4
5.1 Ohlásenie drobnej stavby na vybudovanie oplotenia podal p. Ján Matieska č. d. 96.
Ohlásenie drobnej stavby členovia OcZ vzali na vedomie bez pripomienok. Ohlásenie drobnej
stavby bolo založené do zložky „Drobné stavby“ na vybavenie.
5.2 Starostka obce informovala členov OcZ o upozornení SSE na odstávku elektrickej energie
v našej obci dňa 7.8.2014 od 8:30 do 15:00. Obyvateľov obce o prerušení elektrickej energie
budeme informovať miestnym rozhlasom v dostatočnom časovom predstihu.
5.3 Predseda URBÁR –u pozemkové spoločenstvo Temeš, Ing. Pavel Bernát oznámil
ukončenie nájmu nebytových priestorov v priestoroch budovy OcÚ. Dohoda o ukončení
nájmu bola založená do zložky „Dohody o nájme nebytových priestorov“. Starostka obce
navrhla miestnosť prenajať inému subjektu a zároveň poprosila členov OcZ o spoluprácu pri
hľadaní iného nájomníka v termíne po 2.auguste 2014.
5.4 Starostka informovala o žiadosti na kolaudáciu, ktorú doručil pán Jozef Ábel, Pod
Táborom, Krnča. Jedná sa o objekt nízkokapacitného ubytovacieho zariadenia v k .ú. Temeš
časť „Klin“. Konanie zvolala Ing. Eva Mokrišová zo spoločného stavebného úradu
v Novákoch na 29. júla 2014 za obec Temeš sa zúčastní starostka obce.
5.5 Starostka obce predložila členom OcZ kompletne vypracovanú žiadosť o poskytnutie
podpory formou dotácie na rok 2014 na zateplenie budovy a výmenu vykurovania kultúrneho
domu z environmentálneho fondu, ktorú za obec odovzdala elektronicky dňa 21.7.2014 pod
číslom 513045 a 23.7.2014 odoslala poštou. Environmentálny fond poskytuje dotácie pre rok
2014 na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane
zatepľovania. Žiadosť je založená spolu s ostatným potrebnými dokumentami v kancelárii
starostky obce. Krycí list tvorí prílohu zápisnice č. 5
5.6 Deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou bude obec organizovať už po 6 krát.
V rámci tohto dňa 2.augusta 2014 budú znovu vytvorené dvory, v ktorých si občania
a návštevníci môžu pochutnať na temešských špecialitách /poľovníky guláš, macharne,
kapustné halušky, kysnuté buchty/ o 14:00 sa bude konať koncert ľudovej hudby Kollárovci.
V rámci dňa je zabezpečené pre najmenších šmýkala, cukrová vata. Vo večerných hodinách
sa všetci môžu zabaviť na tanečnej zábave v kultúrnom dome. Členovia OcZ zabezpečia
vstup na koncert a mládež parkovanie počas dňa.
5.7 Poslanec obecného zastupiteľstva Tibor Halaška navrhol upozorniť majiteľov pozemkov
v časti „Rovniny“ oproti starej škole na vykosenie buriny.
Zapísal: Ladislav Katana
Overovatelia: Miroslav Čičmanec

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

Tibor Halaška

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

Oľga Fakanová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 24.07.2014
k bodu č. 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 56/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
k bodu č. 3: Upozornenie prokurátora
Uznesenie č. 57/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
ukladá
vydať VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou
Termín: 31.08.2014
Zodpovedná: Oľga Fakanová
k bodu č. 4: Komunálne voľby 2014
Uznesenie č. 58/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informácie o komunálnych voľbách 2014
k bodu č. 5: Dotácia na multifunkčné ihrisko
Uznesenie č. 59/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
zamietnutie dotácie
k bodu č. 5.1: Ohlásenie drobnej stavby
Uznesenie č. 60/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
ohlásenie drobnej stavby p. Ján Matieska
k bodu č. 5.2: Odstávka elektrickej energie
Uznesenie č. 61/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
odstávku elektrickej energie
k bodu č. 5.3: Ukončenie nájmu URBÁR
Uznesenie č. 62/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
ukončenie nájmu
k bodu č. 5.4: Kolaudáciu v časti Klin
Uznesenie č. 63/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši

berie na vedomie
kolaudáciu
k bodu č. 5.5: Žiadosť na zateplenie KD
Uznesenie č. 64/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
zaslanie žiadosti na zateplenie KD
k bodu č. 5.6: Deň ľudových tradícií
Uznesenie č. 65/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
ukladá
pripraviť deň ľudových tradícií
Termín: 1.8.2014
Zodpovední: Členovia OcZ
Jana Javorčeková
Oľga Fakanová
k bodu č. 5.7: Vykosenie buriny
Uznesenie č. 66/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
ukladá
upozorniť majiteľov na vykosenie buriny
Termín: Ihneď
Zodpovedná: Oľga Fakanová
Zapísal: Ladislav Katana
Overovatelia: Miroslav Čičmanec
Tibor Halaška

Oľga Fakanová
starostka obce

