Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 18.9.2014
Počet prítomných poslancov OcZ: 4 – podľa prezenčnej listiny, príloha č.1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, HK
Počet neprítomných poslancov OcZ: 1-Milan Bagin, ospravedlnený z prac. dôvodov
Hostia: Renáta Strečanská
Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Cesta do Blahov
4. Náter domu smútku
5. Rôzne
1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18:05 hod.. Starostka privítala
prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. Za
overovateľov zápisnice určila p. p. Miroslava Čičmanca, Tibora Halašku. Za zapisovateľa
zápisnice p. Petra Výškrabku.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené. Správu o plnení uznesení vzali členovia OcZ na vedomie.
3. Obec Temeš dala vypracovať cenovú ponuku na miestnu komunikáciu „Cesta do Blahov“.
Ponuku vypracovala spoločnosť s.r.o. STRABAG. Ponuka je vo výške 16 647,23 eur. Hlavný
kontrolór obce možnosť na vyasfaltovanie cesty zamietol z nedostatku finančných
prostriedkov obce. Úver na opravu cesty taktiež zamietol. Hlavný kontrolór obce a členovia
OcZ sa jednomyseľne dohodli na hľadaní iných možností v roku 2015. Taktiež lesná cesta na
„Dielec“ bude riešená v roku 2015. Cenová ponuka tvorí prílohu č.2 tejto zápisnice.
4. Náter strechy domu smútku pri cenovej ponuke od spoločnosti BVH vo výške 2 400 eur
taktiež HK a členovia OcZ zamietli. Predpokladaná realizácia v roku 2015.
5. Pani Renáta Strečanská osobne priniesla na zasadnutie obecného zastupiteľstva žiadosť
vlastníkov pozemkov o odstránenie resp. vyčistenie potrubia za jej pozemkom smerom na
„Záhumnie“. Vlastníci pozemkov uvádzajú, že voda im zaplavuje pozemky a poškodzuje ich
majetok. Členovia OcZ pôjdu pozrieť miesto, ktoré je zaplavené a rozhodnú o ďalšom riešení.
Žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 3.
Pani Strečanská zároveň podala ohlásenie drobnej stavby na oplotenie, vodomernú šachtu
a pivnicu. Doložila vyjadrenia susedov a všetky potrebné náležitosti. Členovia OcZ nemali
námietky k požadovanej drobnej stavbe. Ohlásenie bolo založené v zložke drobné stavby.
5.1 Starostka obce informovala o ústnych sťažnostiach občanov a vodičov SAD na
neprehľadnosť križovatky v časti Temeš – rázcestie. Pri výjazde z obce nie je možné
bezpečne odbočiť smerom na Nitrianske Rudno, pretože vo výhľade prekážajú vysoké
stromy. Členovia OcZ jednomyseľne rozhodli o výzve Stredoslovenskému
vodohospodárskemu podniku na opílenie porastu alebo o osadení trvalého dopravného
značenia. Hlavne s ohľadom na autobusové linky a nebezpečenstvo ohrozenia životov nielen
obyvateľov našej obce. Kópia žiadosti o opílenie stromov tvorí prílohu zápisnice č.4
5.2 Hlavný kontrolór obce Správu o výsledku následnej finančnej kontroly správnosti
vykonania predbežnej finančnej kontroly u vybratých finančných operácií v ktorej konštatuje,
že odtlačok pečiatky už nespĺňa ustanovenia § 9 zákona o finančnej kontrole z toho dôvodu
musí obec zabezpečiť výrobu novej pečate. Správa HK tvorí prílohu zápisnice č.5
HK predložil aj Správu o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania
zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
v podmienkach obecnej samosprávy. Správa tvorí prílohu zápisnice č.6

5.3 Informácie starostky obce
– dňa 10.9.2014 odoslaná výzva na odstránenie padajúceho domu p. Ing. Ľubomírovi
Baginovi a spoločným vlastníkom. Kópia výzvy tvorí prílohu zápisnice č.7
- od septembra 2014 obec zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu pre p. Jozefa Ábela
v časti „Klin“, kópia zmluvy tvorí prílohu zápisnice č.8
- nové stoličky do kultúrneho domu boli dovezené koncom mesiaca august
- predložila k nahliadnutiu spis z OO PZ v Nitrianskom Rudne vo veci trestného oznámenia
čiernej skládky v k. ú. obce Temeš, ktoré podalo Občianske združenie TATRY, spis je
uložený v kancelárii starostky obce
- obec zaevidovala výzvu na doplnenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na
zateplenie kultúrneho domu
- sťažnosti občanov na odstránenie rúry z odkvapu p. Milana Záhončíka, ktorá je vyvedená na
miestnu komunikáciu. Obavy občanov sú namŕzania vody v zimných mesiacoch po celej
komunikácii, k ich rodinným domom sa nedostanú RZP,HAZZ, ani osobné autá pokiaľ bude
cesta namrznutá. Upozornenie na odstránenie tvorí prílohu zápisnice č.9
- poďakovanie p. Ladislavovi Katanovi za úpravu okolia pomníka
Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva o 20:00 hod., všetkým prítomným
poďakovala za účasť.

Zapísal: Peter Výškrabka
Overovatelia: Miroslav Čičmanec

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

Tibor Halaška

........................................
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UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 18.9.2014
k bodu č.2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 73/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
k bodu č.3: Úver na opravu cesty do „Blahov“
Uznesenie č. 74/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
zamieta
úver na cestu
k bodu č.4: Náter strechy na Dome smútku
Uznesenie č. 75/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
odkladá
náter DS na rok 2015
k bodu č.5: Žiadosť p. Strečanskej
Uznesenie č. 76/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
žiadosť p. Strečanskej
k bodu č.5.1: Opílenie porastu na „Doline“
Uznesenie č. 77/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
výzvu SVP na opílenie stromov
Termín: 20.09.2014
Zodpovedná: Jana Javorčeková
k bodu č.5.2: Správa HK o výsledku následnej finančnej kontroly
Uznesenie č. 78/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu HK
k bodu č.5.3: Informácie starostky obce
Uznesenie č.79/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informácie starostky obce
Zapísal: Peter Výškrabka
Overovatelia: Miroslav Čičmanec, Tibor Halaška
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