
                                         Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 14.04.2016 

 

Prítomní: 

 

3 poslanci OcZ podľa prezenčnej listiny, ktorá je súčasťou zápisnice  príloha č.1 

Oľga Fakanová, starostka obce 

Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

Miroslav Blaho, občan obce 

 

Neprítomní: 

 

Milan Bagin, ospravedlnený z pracovných dôvodov  

Miroslav Čicmanec, ospravedlnený z dôvodu PN 

 

 

Program: 1. Otvorenie – schválenie programu 

                  2. Kontrola uznesení 

                  3. Návrh VZN o nakladaní s odpadmi 

                  4. Návrh VZN o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní     

                      stavieb 

                  5. Rôzne 

 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18.05 hod.. starostka privítala 

prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určila p. Tibora Šedíka a overovateľov zápisnice p.p. 

Ladislava Katanu, Petra Výškrabku. Starostka oboznámila obecné zastupiteľstvo 

s programom rokovania. Poslanci program jednomyseľne schválili.  

Hlasovanie o programe: za 3, proti 0, zdrţal sa 0 – program rokovania  OZ bol jednomyseľne 

schválený. 

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

Uznesenia boli splnené. 

3. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi predkladala starostka obce. Návrh VZN 

odovzdala všetkým prítomným poslancom a od 15.04.2016 bude zverejnený v obci obvyklým 

spôsobom. 

4. Návrh VZN č. 2/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní 

stavieb predkladala starostka obce. Návrh VZN  odovzdala všetkým prítomným poslancom 

a od 15.04.2016 bude zverejnený v obci obvyklým spôsobom.  

5. Žiadosť na opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Starostka obce predkladala 

poslancom OZ potvrdenú ţiadosť MF SR na Opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií 

zo dňa 27.01.2016, ktorá bola prevzatá a spracovaná a bude predmetom schvaľovacieho 

procesu MF SR na príslušný rok 2016. Doklad preukazujúci túto informáciu tvorí prílohu 

tejto zápisnice č. 2.  

5.1 Žiadosť na opravu a modernizáciu strechy a opravu fasády na budove domu 

smútku. Starostka obce predkladala poslancom OZ potvrdenú ţiadosť MF SR na Opravu a  

modernizáciu strechy a opravu fasády na budove domu smútku zo dňa 29.02.2016. Ţiadosť 

bola prevzatá a spracovaná a bude predmetom schvaľovacieho procesu MF SR na príslušný 

rok 2016. Doklad preukazujúci túto informáciu tvorí prílohu tejto zápisnice č. 3. 

5.2 Cenové ponuky na rozšírenie verejného osvetlenia do „Kopanice“. Starostka obce 

predkladala poslancom OZ cenové ponuky na rozšírenie verejného osvetlenia do „Kopanice“, 



ktoré inicioval občan p. Miroslav Blaho st. Na ţiadosť starostky o rozšírenie VO v obci 

Temeš reagovali len dve organizácie. Stredoslovenská energetika Ţilina, technická príprava 

Prievidza s ponukou vo výške 1 554,86 eur. ELEKTRO – MLM, s.r.o. Prievidza s ponukou 

vo výške 1 538, 40 eur. Doklady preukazujúce tieto informácie tvoria prílohu tejto zápisnice 

č. 4 a 5. Na pozvanie starostky obce sa o 18:35 hod. dostavil na zasadnutie OZ p. Miroslav 

Blaho st. vo veci verejného osvetlenia. Oboznámil sa s podmienkami, ktorým podľa svojho 

vyjadrenia porozumel. Na poţiadavku umiestnenia VO v časti „Kopanica“ bolo p. 

Miroslavovi Blahovi odpovedané ústne. Neţiadal písomné vyrozumenie. Cenové ponuky na 

rozšírenie VO tvoria prílohu zápisnice č. 4 

5.3 Obnova a rekonštrukcia Temešského mostu v časti „Dolina“. Poslanci OZ na svojom 

riadnom zasadnutí dňa 25.februára 2016 poverili starostku obce vyzvať SSC k opätovnému 

a urýchlenému riešeniu havarijnej situácie Temešského mostu. Slovenská správa ciest listom 

odpovedala, ţe príčinou je umelá hrádza. Na základe toho starostka obce listom oslovila SSC, 

Priemyselná 77/4, Prievidza, Stredoslovenský vodohospodársky podnik, Škultétyho 9, 

Topoľčany, Okresný úrad, odbor ţivotného prostredia, Dlhá 3, Prievidza,Rybné hospodárstvo 

Temeš, Milan Mazáň na stretnutie všetkých zúčastnených strán a na vyriešenie vzniknutej 

situácie. Stretnutie sa bude konať dňa 21.04.2016 o 10.00 hod. na obecnom úrade v Temeši. 

Celá písomná komunikácia tvorí prílohu zápisnice č. 5  

5.4 Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny. Starostka obce prečítala poslancom 

OZ zápisnicu z pracovného stretnutia starostov rudnianskej a belianskej doliny ohľadom 

festivalu Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny. Zápisnica tvorí prílohu tejto 

zápisnice č. 6 

5.5 Žiadosť o pridelenie interného lekára. Starostka obce zaslala ţiadosť o pridelenie 

interného lekára pre našich občanov do spoločnosti UNIPHARMA. Pribliţne 10 občanov 

našej obce nemá po odchode MUDr. Bíreša svojho interného lekára. Ţiadosť aj odpoveď 

riaditeľa UNIkliniky Prievidza, tvorí prílohu zápisnice č. 7.  

5.6 Informácia z VEPOS a. s. Nováky. VEPOS spol. s r.o. Nováky oznámila obci Temeš, ţe 

od 01.01.2016 je nútená fakturovať 97,20€ bez DPH/1 tona  za vývoz PET fliaš. List o zmene 

obchodných podmienok tvorí prílohu zápisnice č. 8 

5.7 Správa nezávislého audítora. Dňa 15.marca 2016 bol v obci Temeš vykonaný audit. Ing. 

Jozef Adamkovič, nezávislý audítor vypracoval audítorskú správu pre obecné zastupiteľstvo 

obce Temeš v ktorom konštatuje nasledovné: Podľa môjho názoru, účtovná závierka 

poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce Temeš k 31.decembru 2015 

a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu v súlade so zákonom 

o účtovníctve. Na základe overenia dodrţiavania povinností podľa poţiadaviek zákona 

o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších 

predpisov konštatujem, ţe obec Temeš konala v súlade s poţiadavkami zákona 

o rozpočtových pravidlách. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu zápisnice č. 9  

5.8 Rozšírenie školského obvodu. Základná škola v Nitrianskom Rudne zaslala obci Temeš 

návrh na rozšírenie školského obvodu o obec Temeš. Rozšírenie školského obvodu bude pre 

naše deti znamenať, ţe im bude vyplácané cestovné do školy a späť podľa výšky cestovného 

SAD Prievidza a.s. Poslanci OZ jednomyseľne schválili rozšírenie školského obvodu pre ZŠ, 

Školská 492/15, 972 26 Nitrianske Rudno o obec Temeš. Písomná komunikácia tvorí prílohu 

zápisnice č. 10 

5.9 Kontrola výrubu stromov. Okresný úrad Prievidza, odbor ţivotného prostredia, Dlhá 3, 

Prievidza vykonal dňa 16.marca 2016 kontrolu na výrub drevín v obci Temeš. Pri kontrole 

nariadila Ing. Elena Tulisová obci náhradnú výsadbu. Obec Temeš preto určila na náhradnú 

výsadbu parcelu č. 172/2, ktorá je vo vlastníctve obce Temeš. Poslanci OZ jednomyseľne 

schválili parcelu č. 172/2 na náhradnú výsadbu.  

Hlasovanie o náhradnej výsadbe: za 3, proti 0, zdrţal sa 0 – parcela 172/2 na náhradnú 

výsadbu bola jednomyseľne schválená.  

5.10 Stavanie mája. Starostka obce informovala poslancov OZ o stavaní mája pri budove 

obecného úradu, ktorý sa bude konať 29.apríla 2016 o 19.00 hod. 



5.11 Výstup na Maguru.  Starostka informovala poslancov OZ o výstupe na Maguru, 

ktorého sa naša obec pravidelne zúčastňuje spoločne s inými obcami v okolo Magury. 

V tomto roku to bude uţ 10.ročník hviezdicového výstupu, ktorého sa zúčastňujú obce aj 

z opačného konca okresu Prievidza.  

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

Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín ďalšieho 

zasadnutia OZ, ktorý bude 16.júna 2016 o 18.00 hod., pokiaľ nebude váţny dôvod na skoršie 

rokovanie obecného zastupiteľstva. Starostka ukončila rokovanie OZ o 20.15 hod. 

 

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 dňa 14.04.2016 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 7/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

k bodu č. 3: Návrh VZN č. 1/2016  

Uznesenie č. 8/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 1/2016 

 

 

k bodu č. 4: Návrh VZN č. 2/2016 

Uznesenie č. 9/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh VZN č. 2/2016 

 

k bodu č. 5: Žiadosť na opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. 

Uznesenie č. 10/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť na opravu a rekonštrukciu miestnych komunikácií 

 

k bodu č. 5.1: Žiadosť na opravu a modernizáciu strechy a opravu fasády na budove 

domu smútku 

 

Uznesenie č. 11/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť na opravu a modernizáciu strechy a opravu fasády na budove domu smútku 

 

k bodu č. 5.2: Cenové ponuky na rozšírenie verejného osvetlenia do „Kopanice“ 

 

Uznesenie č. 12/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

cenové ponuky na rozšírenie verejného osvetlenia do „Kopanice“ 

 

k bodu č. 5.3: Obnova a rekonštrukcia Temešského mostu v časti „Dolina“ 

 

Uznesenie č. 13/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

obnovu a rekonštrukciu Temešského mostu v časti „Dolina“ 

 



 

 

 

k bodu č. 5.4: Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny 

 

Uznesenie č. 14/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

letné slávnosti Rudnianskej a Belianskej doliny 

 

k bodu č. 5.5: Žiadosť o pridelenie interného lekára 

 

Uznesenie č. 15/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť o pridelenie interného lekára 

 

 

k bodu č. 5.6: Informácia z VEPOS a. s. Nováky 

Uznesenie č. 16/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu z VEPOS a. s. Nováky 

 

 

k bodu č. 5.7: Správa nezávislého audítora 

 

Uznesenie č. 17/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora 

 

 

k bodu č. 5.8: Rozšírenie školského obvodu 

 

Uznesenie č. 18/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

rozšírenie školského obvodu pre ZŠ Nitrianske Rudno o obec Temeš 

 

 

k bodu č. 5.9: Kontrola výrubu stromov a parcela určená na náhradnú výsadbu stromov 

 

Uznesenie č. 19/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

parcelu č. 172/2 na náhradnú výsadbu v obci Temeš 

 

 

k bodu č. 5.10: Stavanie mája  

 

 

 



 

Uznesenie č. 20/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

stavanie mája 29.04.2016 

 

 

k bodu č. 5.11: Výstup na Maguru 

Uznesenie č. 21/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

výstup na Maguru dňa 07.04.2016 

 

 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

 

Overovatelia: Ladislav Katana                                              Peter Výškrabka                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 


