Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 25.06.2015
Počet prítomných členov OcZ: 3 - podľa prezenčnej listiny - príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce
- Jana Javorčeková, účtovníčka obce
Počet neprítomných členov OcZ: 2 – Milan Bagin, ospravedlnený z pracovných dôvodov
Miroslav Čičmanec, ospravedlnený z dôvodu PN
Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. Polrok 2015
4. Správa audítora Ing. Jozefa Adamkoviča
5. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014
6. Záverečný účet obce za rok 2014
7. Rôzne
1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová
o 18.00hod.. Starostka privítala prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ
jednomyseľne schválili. Za overovateľov zápisnice určila p. p. Ladislava Katanu, Tibora
Šedíka. Za zapisovateľa p. Petra Výškrabku.
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. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 predkladal hlavný kontrolór obce Ing.
Jozef Krett. Návrh plánu kontrolnej činnosti bol uverejnený v úradnej tabuli obce Temeš od
05.06.2015 do 20.06.2015. Členovia OcZ plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 schválili.
Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice. Hlasovanie poslancov
OcZ: Za – 3 – Ladislav Katana, Tibor Šedík, Peter Výškrabka, Proti – 0, Zdrţal sa – 0.
4. Správu nezávislého audítora Ing. Jozefa Adamkoviča, Obecnému zastupiteľstvu obce
Temeš o overení účtovnej závierky k 31. 12.2014 predkladala starostka obce. Záver
audítorskej správy: podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz
finančnej situácie obce Temeš k 31. decembru 2014 a výsledky jej hospodárenia za rok
končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.
V Topoľčanoch 15.júna 2015, Ing. Jozef Adamkovič, zodpovedný audítor, licencia SKAU
č. 491. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu zápisnice č. 3
5. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2014 predkladal
hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett, ktorý odporučil členom OcZ prevod čiastky 210, 89
eur do rezervného fondu zároveň navrhol zrušiť fond rozvoja, ktorý by sa zlúčil s RF.
Odporučil OcZ schváliť celoročné hospodárenie obce Temeš za rok 2014 bez výhrad.
V Prievidzi 16.06.2015, Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce Temeš. Odborné stanovisko
hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice č. 4
6. Záverečný účet obce Temeš za rok 2014 predkladal hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett.
Záverečný účet obce Temeš vypracovala Jana Javorčeková, účtovníčka obce. V Temeši
03.06.2015. Záverečný účet obce Temeš bol zverejnený v úradne tabuli obce 03.06.2015 do
25.06.2015. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet a celoročné hospodárenie obce
bez výhrad. Záverečný účet obce Temeš tvorí prílohu zápisnice č. 5
Hlasovanie poslancov OcZ: Za – 3 – Ladislav Katana, Tibor Šedík, Peter Výškrabka,
Proti – 0, Zdrţal sa – 0.

7. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) z vlastného podnetu určuje
podľa § 68 písm. q) zákona za príslušný prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín obec
Temeš na vykonanie a vydanie súhlasov vo veci výrubov drevín rastúcich mimo lesa pre
všetky ţiadosti, v ktorých je ţiadateľom obec Dlţín na obdobie do 30.06.2017. Poverenie
Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie je zaloţené v zloţke
„Okresný úrad Prievidza“ v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek k nahliadnutiu.
7.1 Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie ako vecne a miestne
príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003
Z. z. o štátnej správe starostlivosti o ţivotné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) z vlastného podnetu určuje
podľa § 68 písm. q) zákona za príslušný prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín obec
Dlţín na vykonanie a vydanie súhlasov vo veci výrubov drevín rastúcich mimo lesa pre
všetky ţiadosti, v ktorých je ţiadateľom obec Temeš na obdobie do 30.06.2017. Poverenie
Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie je zaloţené v zloţke
„Okresný úrad Prievidza“ v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek k nahliadnutiu.
7.2 Starostka obce na základe súhlasu obecného zastupiteľstva v Temeši začala konanie
ohľadne dotácie z fondov EÚ na verejné osvetlenie v obci. Dňa 19.júna 2015 bol Ing. Ďuriš
obhliadnuť stav verejného osvetlenia v obci Temeš. Na základe tejto obhliadky vypracuje
podklady k výmene všetkých koncových bodov verejného osvetlenia v našej obci. Zároveň
starostka obce zaslala ţiadosť o sprístupnenie elektrických stĺpov na Stredoslovenskú
energetiku do Ţiliny. Ţiadosť bude spracovaná do 30 dní.
7.3 Starostka obce predkladala projekty na rekonštrukciu miestnych komunikácií, ktoré pre
obec Temeš vypracoval Ing. Róbert Hartmann. Projekty sú potrebné k ţiadosti o nenávratný
finančný prostriedok z fondov EÚ. Predpokladané náklady na rekonštrukciu všetkých
miestnych komunikácií v obci Temeš sú vo výške 210 000 eur.
7.4 Starostka informovala o potrebe vyrovnania cesty do „Kopanice“. Navrhla riešiť práce
cestou dodávateľa z dôvodu, ţe na cestu budú pouţité výfrezky a tieto je potrebné uvalcovať.
Starostka navrhla na spomínanú cestu pouţiť ešte ţivičný postrek, túto alternatívu členovia
OcZ jednomyseľne zamietli, z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Na cestu budú
pouţité výfrezky, ktoré sa len uvalcujú. Poslanec OcZ p. Tibor Šedík, navrhol na spomínané
práce vyhlásiť obecnú brigádu. Z prieskumu trhu vyplýva, ţe riešením je firma LUPS, ktorá
jediná má najbliţšie funkčný vibračný valec, bez ktorého nie je moţné cestu urobiť. Cesta do
„Kopanice“ musí byť vyrovnaná aj preto, lebo firma „STRABAG“ taktieţ odmieta poloţiť
novú vrstvu asfaltu na takto zničený povrch. Prevod finančných prostriedkov z rezervného
fondu obce vo výške 2 011,58 eur a 180,20 eur z mimorozpočtového fondu do rozpočtu obce
a ich pouţitie na opravu miest. komunikácie a kapitálové výdavky . Hlasovanie poslancov
OcZ: Za – 2, Ladislav Katana, Peter Výškrabka, Proti – 1 Tibor Šedík, Zdrţal sa – 0.
7.5 Obec dostala ponuku od súkromného podnikateľa na spracovanie magnetiek obce Temeš.
Obec poskytla podnikateľovi podklady vo forme fotiek. Magnetky budú vyrobené v priebehu
1- 1,5 mesiaca, predpokladaná cena jednej magnetky je 3 eurá.
7.6 OO PZ v Nitrianskom Rudne informovalo obec o napadnutí psom dňa 01.06.2015
v dopoludňajších hodinách. Psi p. Elišky Čičmancovej napadli p. Dudášovú Evu, trvale bytom
Lehota pod Vtáčnikom a jej tri vnúčatá, s ktorými bola na prechádzke. Riešenie priestupku
vykonali členovia OO PZ v Nitrianskom Rudne za účasti starostky obce Oľgy Fakanovej

a predsedu Urbáru – pozemkové spoločenstvo Ing. Pavla Bernáta a postúpili priestupok
Štátnej veterinárnej a potravinovej správe v Prievidzi.
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 30.júla 2015 o 18.00 v zasadačke obecného
úradu, pokiaľ nebude váţny dôvod na zmenu termínu.
Zapísal: Peter Výškrabka

Overovatelia: Ladislav Katana
Tibor Šedík

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

Oľga Fakanová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 25.06.2015
k bodu č. 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 50/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
k bodu č. 3: Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
Uznesenie č. 51/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015
k bodu č. 4: Správa nezávislého audítora
Uznesenie č. 52/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu nezávislého audítora
k bodu č. 5: Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu za rok 2014
Uznesenie č. 53/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2014
k bodu č. 6: Záverečný účet obce Temeš za rok 2014
Uznesenie č. 54/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
záverečný účet obce Temeš za rok 2014
k bodu č. 7: Určenie obce Temeš na vykonanie a vydanie súhlasov vo veci výrubov
drevín rastúcich mimo lesa pre obec Dlţín
Uznesenie č.55/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
určenie obce Temeš na vykonanie a vydanie súhlasov vo veci výrubov drevín rastúcich mimo
lesa pre obec Dlţín
k bodu č. 7.1: Určenie obce Dlţín na vykonanie a vydanie súhlasov vo veci výrubov
drevín rastúcich mimo lesa pre obec Temeš
Uznesenie č. 56/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
určenie obce Dlţín na vykonanie a vydanie súhlasov vo veci výrubov drevín rastúcich mimo
lesa pre obec Temeš
k bodu č. 7.2: Ţiadosť obce Temeš pre SSE, Ţilina na sprístupnenie elektrických stĺpov

Uznesenie č. 57/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
zaslanie ţiadosti na SSE Ţilina
k bodu č. 7.3: Vyhotovené projekty na rekonštrukciu miestnych komunikácií
Uznesenie č. 58/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
vyhotovené projekty na rekonštrukciu miestnych komunikácií
k bodu č. 7.4: Vyrovnanie miestnej komunikácie do „Kopanice“
Uznesenie č. 59/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
vyrovnanie miestnej komunikácie do „Kopanice“
a zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015

k bodu č. 7.5: Výroba magnetiek
Uznesenie č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
výrobu magnetiek
k bodu č. 7.6: Informácia OO PZ Nitrianske Rudno o napadnutí psom
Uznesenie č. 61/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu OO PZ v Nitrianskom Rudne o napadnutí psom
Zapísal: Peter Výškrabka
Overovatelia: Ladislav Katana

Tibor Šedík
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