
Zápisnica  

z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 30.07.2015  

Počet prítomných členov OcZ: 3 – podľa prezenčnej listiny – príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

-  Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Počet neprítomných členov OcZ: 2 – Milan Bagin, Miroslav Čičmanec – ospravedlnení  

                                                         z pracovných dôvodov 

Občania: p. Mgr. Jana Blahová  
Program: 1. Otvorenie 
                  2. Kontrola uznesení 
                  3. Zmluva s pohrebnou službou – nová 
                  4. Rôzne  

 1. Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová 

o 18:05 hod.. Starostka privítala prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ 

jednomyseľne schválili. Hlasovanie o programe: za 3,proti 0, zdržal sa 0. Program 

rokovania bol jednomyseľne schválený. 

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

Uznesenia boli splnené. Uznesenie č. 37/2015 bolo splnené dňa 29.07.2015. 

3. Zmluva, ktorá bola uzavretá s pohrebnou sluţbou SUSAN, skončila z dôvodu odstúpenia 

jedného zo spoločníkov. Nová pohrebná sluţba, ktorá vznikla pod názvom STYX, s.r.o. 

poslala na prerokovanie zmluvu. Poslanci OcZ odporučili starostke obce na najbliţšie 

zasadnutie obecného zastupiteľstva pozvať majiteľov pohrebnej sluţby.  

4. Starostka obce informovala členov OcZ o potrebe dovozu drevených lavíc a stolov z obce 

Čavoj na deň ľudových tradícií pod Temešskou skalou. Zapoţičanie obec Čavoj poskytne 

bezodplatne, pretoţe obci Temeš dlhuje financie za verejné osvetlenie. 

4.1 Starostka obce poďakovala p. Petrovi Výškrabkovi, za rozvoz výfrezkov na miestnu 

komunikáciu vlastným traktorom a p. Ladislavovi Katanovi za vybavenie bezplatnej reklamy 

v regionálnom rádiu Beta na podporu Dňa ľudových tradícií. 

4.2 Magnetky, ktoré obec objednala budú vyrobené aţ v mesiaci september z dôvodu zlého 

grafického návrhu. 

4.3 K rekonštrukcii cesty do „Kopanice“ sa vyjadril poslanec OcZ p. Tibor Šedík, ktorý  

zastáva  názor, ţe na úpravu cesty sa mala zvolať brigáda. Občania mohli cestu upraviť 

a nemuseli sa zbytočne míňať financie. K úprave cesty sa vyjadrila aj p. Mgr. Jana Blahová, 

ktorá bola prítomná na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Pochválila, ţe cesta je uţ lepšia, ale 

stále hrozná. Dúfa, ţe obec bude pokračovať a cestu riadne upraví. Ďalej ţiadala samosprávu 

o odvoz komunálneho odpadu aj od ich obytných domov, aby nemuseli odpad voziť k hlavnej 

ceste. Taktieţ plasty navrhla obecnému zastupiteľstvu zváţať z celej dediny na traktore, aby 

ich občania nemuseli nosiť aţ k obecnému úradu. Ţiadala pridanie jedného stĺpu verejného 

osvetlenia. Na záver chcela p. Blahová vedieť, kedy bude v obci pristavený veľkoobsahový 

kontajner.  Na pripomienky p. Mgr. Jany Blahovej odpovedala starostka ústne. Kontajner 

bude pristavený v mesiaci september a zvyšné poţiadavky budú zapracované do plánov obce 

Temeš v roku 2016.   

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 24.09.2015 o 18.00 v zasadačke obecného 

úradu, pokiaľ nebude váţny dôvod na zmenu termínu.  

Zapísal: Ladislav Katana 

 

Overovatelia:  Peter Výškrabka                                            ........................................... 

 

                         Tibor Šedík                                                    ........................................... 

  

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 



  

 

U Z N E S E N I E  

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 30.07.2015 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 62/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ  

 

k bodu č. 3: Nová zmluva s pohrebnou službou 

Uznesenie č. 63/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši  

odporúča 

prizvať majiteľov pohrebnej sluţby na zasadnutie OcZ 

 

Termín: 24.09.2015 

Zodpovedná: Jana Javorčeková   

 

 

k bodu č. 4: Zapožičanie lavíc z obce Čavoj 

Uznesenie č. 64/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zapoţičanie lavíc z obce Čavoj 

 

k bodu č. 4.1: Poďakovanie starostky obce poslancom p. Výškrabkovi a p. Katanovi 

Uznesenie č. 65/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

poďakovanie starostky obce p. p. Výškrabkovi, Katanovi 

 

k bodu č. 4.2: Výroba magnetiek – zmena termínu 

Uznesenie č. 66/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zmenu termínu výroby magnetiek 

 

k bodu č. 4.3: Pripomienky p. Mgr. Jany Blahovej k problémom obce 

Uznesenie č. 67/2015 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

pripomienky Mgr. Jany Blahovej, na ktoré ústne odpovedala starostka obce 

 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                            Tibor Šedík 

 

 

 

 

                                                               Oľga Fakanová 

starostka obce 


