
Z á p i s n i c a 

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 30.4.2015  

 

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

                                                     Oľga Fakanová, starostka obce 

                                                     Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Počet neprítomných členov OcZ: 1 – Miroslav Čičmanec – ospravedlnený z dôvodu PN  

 

Občania: Mária Čičmancová, Ľubomír Čičmanec 

 
Program: 1. Otvorenie 
               2. Kontrola uznesenia 
              3. 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. Ladislava Katanu, Petra Výškrabku. Za zapisovateľa p. 

Tibora Šedíka.  

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

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

3. Správu o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie  predkladal HK obce Ing. Jozef 

Krett. Členovia OcZ vzali správu o plnení uznesení na vedomie. Správa tvorí prílohu 

zápisnice č. 2 

3.1 Kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol predkladal HK obce Ing. Jozef 

Krett. Kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vzali členovia OcZ na vedomie. 

Kontrolná správa tvorí prílohu zápisnice č. 3.    

3.2 Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett oboznámil starostku obce a členov OcZ o potrebe 

vypracovania vnútornej smernice o protispoločenskej činnosti na základe zákona NR SR       

č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti.  Zákon je platný od 1.1.2015 smernicu pre obec Temeš je potrebné vypracovať         

do 30.06.2015.   

3.3 Starostka obce upozornila na nutnosť opravy autobusovej zastávky na „Doline“ a opravy 

studničky na okraji dediny. Poslanci návrh vzali na vedomie a rozhodli opravy vykonať do 

1.8.2015  

3.4 Na zasadnutie OcZ sa dostavili manželia Mária a Ľubomír Čičmanec. Pozvanie na 

zasadnutie OcZ starostka obce zaslala p. Eliške Čičmancovej majiteľke psa, ktorý 

bezdôvodne napadol dňa 5.4.2015 p. Oľgu Fakanovú a jej psa. Pani Mária Čičmancová 

priniesla splnomocnenie od dcéry Elišky Čičmancovej na zastupovanie v predmetnej veci. 

Starostka obce a hlavný kontrolór obce informovali členov OcZ o napadnutí psom (majiteľka 

Eliška Čičmancová), bytom Temeš č. 80, nielen Oľgy Fakanovej ale aj p. Anny Lukáňovej, 

ktorú pes menovanej napadol v apríli 2014. Majiteľka psov bola v roku 2014 obcou písomne 

upozornená na zákon č. 282/2002, ktorý sa upravujú podmienky držania psov a VZN č. 

9/2005 o podmienkach držania psov na území obce Temeš, §5 ods.2, ods.4, §6 ods.1 – voľný 

pohyb psov. Pani Mária Čičmancová sa vyjadrila k obidvom napadnutiam, každé napadnutie 

spôsobil iný pes. Tohtoročné napadnutie bolo psom menom Bary, ktorého má dcéra 

požičaného z ČR a bude v mesiaci máj vrátený majiteľke do Čiech. Hlavný kontrolór obce 

upozornil p. Máriu Čičmancovú na povinnosť zabezpečiť psov proti voľnému pohybu bez 

dozoru. A povinnosť uhradiť p. Oľge Fakanovej  všetky náklady spojené s ošetrením 

a operáciou psa vo výške 179,50 eur. Pani Mária Čičmancová prisľúbila nápravu v chove 



psov a uhradenie vzniknutej škody p. Fakanovej Oľge. Osobitný zápis pre komisiu ochrany 

verejného poriadku so stretnutia nebol vyhotovený. Pri  nástupe poslancov do funkcií po 

komunálnych voľbách 2014 bola všeobecná dohoda, že komisie v obci sa vytvárať nebudú a  

členovia OcZ budú problémy riešiť spoločne na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Obec 

vyhotoví rozhodnutie o uložení pokuty. Na zasadnutie OcZ bola pozvaná aj p. Anna 

Matiesková, Temeš č. 96, na ktorej psov sa sťažovali susedia. Menovaná sa na zasadnutie 

nedostavila z dôvodu PN. Pozvánky na zasadnutie OcZ pre p.p.p. Annu Matieskovú, Elišku 

Čičmancovú a Ľubomíra Čičmanca, ako aj splnomocnenie pre Máriu Čičmancovú tvoria 

prílohu zápisnice č. 4  

3.5 Poslanci OZ prerokovali priestupok v zmysle zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú 

podmienky držania psov, VZN č. 9/2005 o podmienkach držania psov na území obce Temeš, 

§5 ods.2, ods.4, §6 ods.1 – voľný pohyb psov a rozhodli o udelení pokuty majiteľke psov p. 

Eliške Čičmancovej, bytom Temeš č. 80, vo výške 50 eur. Poslanci OZ v hlasovaní 

jednomyseľne schválili pokutu v danej výške.  

3.6 Starostka obce informovala o stavaní mája, ktoré bude 1.5.2015 o 18.00 hod. pri budove 

OcÚ a kaplnke za podpory FSk Košarinka. Na stavanie mája sú pozvaní všetci občania 

a návštevníci obce. 

3.7 Kronikárka obce Mgr. Darina Blahová,  predložila poslancom OZ kroniku obce do ktorej 

spracovala roky 1991 – 1994. Členovia OcZ jednomyseľne schválili odmenu kronikárke obce 

vo výške 50eur/ rok. 

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

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

nasledujúceho zasadnutia , ktoré sa bude konať 28.mája 2015 o 18.00 hod. v zasadačke 

obecného úradu, pokiaľ nebude vážny dôvod na zmenu termínu. 

 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

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

 

                        Peter Výškrabka                                    .............................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U Z N E S E N I E  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 30. apríla 2015 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 33/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

k bodu č. 3: Správa HK o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobie 

Uznesenie č. 34/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu HK o kontrolnej činnosti za predchádzajúce obdobia 

 

k bodu č. 3.1: Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol 

Uznesenie č. 35/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

kontrolu plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol 

 

k bodu č. 3.2: Vypracovanie smernice o protispoločenskej činnosti 

Uznesenie č. 36/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá 

vypracovať smernicu o protispoločenskej činnosti 

Termín: 30.06.2015 

Zodpovedný: Ing. Jozef Krett  

 

k bodu č. 3.3: Oprava autobusovej zastávky a studničky 

Uznesenie č. 37/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá 

opravu autobusovej zastávky a studničky 

Termín: 01.08.2015 

Zodpovední: poslanci OZ 

 

 

k bodu č. 3.4: Napomenutie majiteľky psov na zákon NR SR č.282/2002 a VZN č. 9/2005 

Uznesenie č. 38/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

napomína  

Elišku Čičmancovú na voľný pohyb psov a dodržiavanie zákona č.282/2002 a VZN č. 9/2005 

 

k bodu č. 3.5: Prerokovanie priestupku o voľnom pohybe psov p. Elišky Čičmancovej 

Uznesenie č. 39/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

ukladá 

pokutu p. Eliške Čičmancovej vo výške 50 eur 

 



k bodu č. 3.6: Stavanie mája 

Uznesenie č. 40/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

ukladá  

postaviť máj  

Termín: 01.05.2015 

Zodpovední: poslanci OcZ  

 

k bodu č. 3.7: Kronika obce 

Uznesenie č. 41/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

odmenu kronikárke obce za zápisy do obecnej kroniky 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

Overovatelia: Ladislav Katana 

                         

                        Peter Výškrabka   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


