
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 26.3.2015   

 

 

Počet prítomných členov OcZ: 4-podľa prezenčnej listiny, príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

Počet neprítomných členov OcZ: 1-Milan Bagin, ospravedlnený z prac. Dôvodov 

- Ing. Jozef Krett, HK obce, ospravedlnený 

z pracovných dôvodov 

 
Program: 1. Otvorenie 
               2. Kontrola uznesení 
              3. Program rozvoja vidieka na roky 2014 -2020 
             4. Prieskum trhu, manažment - rekonštrukcia miestnych komunikácií (výberové konanie) 
             5. Rôzne  
 

1. Zasadnutie otvorila  a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18.00 hod.. Starostka 

privítala všetkých prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne 

schválili. Za overovateľov zápisnice určila p. p. Tibor Šedík, Miroslav Čičmanec 

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

Uznesenia boli splnené. Správu o plnení uznesení vzali členovia OcZ na vedomie.  

3. Obec Temeš bude v programovacom období 2014 – 2020 ţiadať z fondov EÚ dotáciu na 

rekonštrukciu miestnych komunikácií v celkovej dĺţke 4 km t. j. poloţenie asfaltu na všetky 

miestne komunikácie. Prípravné projekty preto uţ musia prebiehať. Obec rozoslala výzvy na 

podávanie ponúk pre externý manaţment. Do prieskumu trhu boli doručené 3 ponuky:  

1. EUROTECH GROUP, s.r.o. Ernesta Rótha, Roţňava 048 01 

2. Support & Consulting, s.r.o. Soblahovská 7262, Trenčín 911 01  

3. Ing. Štefan Guričan – Podnikateľské poradenstvo, Veľká Hradná 147, 913 24 Svinná. 

Komisia v zloţení Oľga Fakanová, Miroslav Čičmanec, Ladislav Katana, Tibor Šedík, Peter 

Výškrabka postupovala pri otváraní ponúk v zmysle ustanovení § 41 ods. 1 zákona č. 25/ 

2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, pričom komisia otvárala ponuky na obecnom úrade v Temeši v čase 

o 17.00 hod.. Komisia umoţnila účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí 

predloţili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok sa nezúčastnil ani jeden 

z uchádzačov. Komisia zverejnila obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých 

uchádzačov a ich návrh na plnenie kritérií. Ostatné údaje uvedené v ponuke nezverejnila. 

Komisia vyhodnotila ako víťaznú ponuku od uchádzača:  Support & Consulting, s.r.o. 

Soblahovská 7262, Trenčín 911 01. Všetkým uvedeným uchádzačom  bol dňa 30.03.2015 

oznámený výsledok prieskumu trhu. Všetky doklady týkajúce sa prieskumu trhu tvoria 

samostatnú zloţku a sú uloţené v kancelárii starostky obce pod názvom „PRV 2014-2020 – 

rekonštrukcia miestnych komunikácií“. Doklady sú kedykoľvek dostupné k nahladnutiu. 

4. Starostka obce oboznámila členov OcZ o strategickom dokumente „Zmena a doplnok č. 1 

Územného plánu obce Liešťany“, ktorý na pripomienkovanie obci Temeš zaslal Okresný 

úrad, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie, Prievidza. Pripomienky zo strany obce Temeš 

neboli ţiadne. Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Liešťany, tvorí prílohu tejto 

zápisnice č.2 

4.1 Dodatok č. 12 k zmluve od VEPOS s.r.o. Nováky, na uloţenie odpadu pre obec Temeš je 

zaloţený v zloţke „Zmluva o uloţení odpadu“ v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek 

dostupný k nahliadnutiu. 

4.2 Starostka obce informovala členov OcZ o kolaudácii stavieb „Rybníky“ majiteľ p. Milan 

Mazáň, Rybné hospodárstvo Temeš a „Účelové zariadenie“ majiteľ p. Vladimír Bagin. 

4.3 Starostka informovala o zaslaní ţiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK pre obec 

Temeš  vo výške 1 500 eur. Ţiadosť je zaloţená v zloţke „Projekty obce Temeš“ v kancelárii 

starostky obce a je kedykoľvek  k nahliadnutiu.  



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

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí, oznámila termín nasledujúceho 

zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 30.apríla 2015 o 18.00 hod. 

v zasadačke OcÚ, pokiaľ nebude váţny dôvod na zmenu termínu. 

 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

 

Overovatelia: Tibor Šedík                                      ................................................... 

 

 

                         Miroslav Čičmanec                         ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 26.marca 2015 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 27/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

k bodu č. 3: Prieskum trhu 

Uznesenie č. 28/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

schvaľuje 

s.r.o. Support & Consulting na externý manaţment pri podávaní ţiadosti z fondov EÚ 

 

k bodu č. 4: Zmena a doplnok č. 1 Územného plánu obce Liešťany 

Uznesenie č. 29/2015 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš 

berie na vedomie 

zmenu a doplnok č.1 Územného plánu obce Liešťany 

 

k bodu č. 4.1: Dodatok k zmluve č. 12 VEPOS s.r.o.  Nováky  

Uznesenie č. 30/2015  

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

dodatok k zmluve č.12 od VEPOS Nováky 

 

k bodu č. 4. 2: Informácia starostky obce ku kolaudáciám 

Uznesenie č. 31/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie starostky ku kolaudáciám  

 

k bodu č. 4.3: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK 

Uznesenie č. 32/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zaslanie ţiadosti na TSK 

 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec, Tibor Šedík  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


