Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 28.05.2015
Počet prítomných členov OcZ: 4 – podľa prezenčnej listiny – príloha č.1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, HK obce
Počet neprítomných členov OcZ: 1 – Miroslav Čičmanec – ospravedlnený z dôvodu PN
Občania: Tibor Halaška, Ing. Pavel Bernát, Anna Matiesková, Ľuboš Mečiar
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. Petra Výškrabku, Tibora Šedíka. Za zapisovateľa p.
Milana Bagina.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predloţila starostka obce.
Uznesenia boli splnené. Uznesenie č. 36/2015 a č.37/2015 sú v trvaní.
3. Starostka obce informovala členov OcZ o zaslaní upozornenia p. Jaroslavovi Mazáňovi,
trvale bytom Temeš 112, na opílenie stromov. Na základe upozornenia majiteľa zberovej
spoločnosti FO-FO Františka Fojtíka, ktorý pre obec zabezpečuje vývoz KO a odmieta
naďalej brať ohľad na konáre stromov. Tieto bránia bezpečnej premávke na miestnej
komunikácii, tým ţe neustále naráţajú do zrkadiel auta. V prípade poškodenia zrkadla bude
majiteľ zberovej spoločnosti FOFO, ţiadať úhradu zrkadla. Upozornenie tvorí prílohu tejto
zápisnice č. 2
3.1 Na zasadnutí OcZ boli prítomní členovia „Urbár – pozemkové spoločenstvo Temeš“ p. p.
Ing. Pavel Bernát, Tibor Halaška, s ktorými bolo prejednávané opilovanie stromov okolo
hlavnej cesty do obce Temeš. Predseda spoločenstva Ing. Pavel Bernát, prisľúbil stromy
opíliť do 31.júla 2015.
3.2 Starostka obce informovala o ţiadosti na drobnú stavbu /oplotenie/, ktorú obci Temeš
doručil p. Miroslav Hornický, trvale bytom Temeš č. 77. Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef
Krett a členovia OcZ sa zhodli, ţe k ţiadosti je potrebné doloţiť vyjadrenie susedov. Po
doručení príslušného vyjadrenia obec vydá súhlas na realizáciu oplotenia. Ţiadosť a súhlas
s realizáciou budú zaloţené v zloţke „Drobné stavby“.
3.3 Na zasadnutie OcZ bol prizvaný p. Ľuboš Mečiar, trvale bytom Temeš č.120, ktorý je
majiteľom 4 psov. Občania obce Temeš sa ústne sťaţujú, ţe psy sú voľne pustené na dvore
a ten nie je dostatočne zabezpečený. Pretrváva všeobecná obava z úteku psov a napadnutie
občanov, pretoţe tieto psy sú bojové plemená. Pán Ľuboš Mečiar prisľúbil poslancom
obecného zastupiteľstva nápravu v najbliţších dňoch. Pre svoje psy zabezpečí voliéry a voľne
sa bude pohybovať len jeden pes. Pán Mečiar podpísal zápis o prejednaní sťaţnosti na základe
občanov v zmysle Občianskeho zákonníka § 127. Zápis tvorí prílohu zápisnice č. 3
3.4 Starostka obce informovala členov OcZ o podpise zmluvy z TSK na poskytnutie dotácie
na „Deň ľudových tradícií“.
3.5 Starostka navrhla členom OcZ obnovu verejného osvetlenia z EÚ. Navrhla schváliť
predloţenie ŢoNFP v rámci opatrenia 2.2OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova verejného
osvetlenia v obci“. Schváliť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci. A schváliť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie
realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého
nenávratného finančného prostriedku v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Výmena
koncových bodov verejného osvetlenia a rekonštrukcia rozvodnej skrine bude

financovaná 95% z fondov EÚ a obec sa bude podieľať spolufinancovaním 5%. Poslanci OZ
návrh starostky jednomyseľne odsúhlasili. Rokovania ohľadom rekonštrukcie VO môţe
starostka obce začať okamţite.
3.6 Členovia OcZ rozhodli autobusovú zastávku na „Temeš rázcestie“ zrušiť a nechať len
voľnú plochu. Autobusová zastávka v obci bude vymurovaná. Studničku na vstupe do obce sa
podujal člen OcZ Milan Bagin zrekonštruovať do 15.júla 2015.
Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce poďakovala všetkým prítomným za účasť na rokovaní, oznámila termín
nasledujúceho zasadnutia, ktoré sa bude konať 25. júna 2015 o 18.00 hod. v zasadačke
obecného úradu, pokiaľ nebude váţny dôvod na zmenu termínu.

Zapísal: Milan Bagin
Overovatelia: Tibor Šedík
Peter Výškrabka

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

Oľga Fakanová
starostka obce

UZNE SENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 28.05.2015
k bodu č. 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 42/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
k bodu č. 3: Upozornenie p. Jaroslav Mazáň
Uznesenie č. 43/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
upozornenie p. Jaroslava Mazáňa
k bodu č. 3.1: Opílenie stromov popri hlavnej cesty do obce
Uznesenie č. 44/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
ukladá
opílenie stromov popri hlavnej ceste do obce
Termín: 31.07.2015
Zodpovedný: Ing. Pavel Bernát
k bodu č. 3.2: Žiadosť na drobnú stavbu p. Miroslav Hornický
Uznesenie č. 45/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
ţiadosť na drobnú stavbu p. Miroslav Hornický
k bodu č. 3.3: Prejednanie sťažnosti na psov p. Ľuboša Mečiara
Uznesenie č. 46/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
prísľub na nápravu pri voľnom pohybe psov p. Ľuboša Mečiara
k bodu č. 3.4: Podpis zmluvy s TSK na dotáciu pre obec Temeš
Uznesenie č. 47/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
podpis zmluvy s TSK na dotáciu pre obec Temeš
k bodu č. 3.5: Obnova verejného osvetlenia s fondov EÚ
Uznesenie č. 48/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
- predloţenie ŢoNFP v rámci opatrenia 2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Obnova
verejného osvetlenia v obci Temeš“
- zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.

- zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
k bodu č. 3.6: Zrušenie autobusovej zastávky na rázcestí a vybudovanie studničky
Uznesenie č. 49/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zrušenie autobus. zastávky na rázcestí a vybudovanie studničky

Zapísal: Milan Bagin
Overovatelia: Tibor Šedík

Peter Výškrabka
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