
                                         Z á p i s n i c a  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 29.09.2016 

 

Prítomní: 

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

Oľga Fakanová, starostka obce 

Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

 

Neprítomní: 

Milan Bagin, Miroslav Čicmanec, ospravedlnení z pracovných dôvodov  

 
Program:   1.  Otvorenie – schválenie programu 
                  2.  Kontrola uznesení 
                 3.  Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov a odňatie poľnohosp.pôdy 
                 4.  Podujatie „Boje o Temeš“ 
                 5.  90 –výročie kaplnky 
                 6. Rôzne   

                 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18.30 hod. privítala 

všetkých prítomných. Za zapisovateľa zápisnice určila p. Ladislava Katanu, za 

overovateľov p. p. Tibora Šedíka, Petra Výškrabku. Starostka obce oboznámila OcZ 

s programom rokovania, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. 

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Dňa 09.09.2016 podal p. Rastislav Bagin, bytom Podhradie č.69 ţiadosť k odňatiu  

      poľnohospodárskej pôdy na výstavbu rekreačnej chalupy na parc. č. 494/2 v k.ú.   

      Temeš zapísaný na liste vlastníctva č. 243 vyhotovenou správou katastra Prievidza.   

      Ţiadosť prečítala starostka obce. Odňatie poľnohospodárskej pôdy pre pána Rastislava  

      Bagina, bytom Podhradie 69, poslanci OcZ jednomyseľne schválili. Ţiadosť  

      odpoveď obce tvoria prílohu zápisnice č. 2 

3.1 Dňa 05.09.2016 podal pán Jozef Šebo, bytom Prievidza, ţiadosť na odpredaj  

      pozemku, vedľa domu č. 37 za bývalým obchodom Jednota. Ţiadosť prečítala    

      starostka obce. Hlasovanie: Za 0, Proti , Zdrţal sa 3. K tomuto bodu nebolo  

      prijaté uznesenie. Ţiadosť a odpoveď obce Temeš tvoria prílohu zápisnice č. 3 

3.2 Dňa 05.09.2016 podal pán Ing. Jozef Váţny, bytom Lomnica 262, 972 27 Liešťany, 

ţiadosť na odkúpenie pozemku parcela číslo 59/2 v k. ú. Temeš. Poslanci OcZ 

jednomyseľne schválili odpredaj pozemku p. č. 59/2. Zámer odpredať pozemok obec 

Temeš zverejní v úradnej tabuli obce. Pozemok navrhli poslanci OcZ odpredať 

v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

neskorších predpisov. Ţiadosť a odpoveď obce Temeš tvoria prílohu zápisnice č. 4 

4. Podujatie „Boje o Temeš“ sa bude konať 1.októbra 2016 o 14.00 hodine v časti obce  

      „Dolina“. Podujatie zabezpečuje Obec Temeš v spolupráci s Klubom priateľov   

      vojenskej histórie Slovenska a miestnymi poľovníkmi.  

5. V nedeľu 9.10.2016 sa uskutoční 90.výročie kaplnky. Oslavu zabezpečuje rímsko-   

      katolícky farský úrad v Čavoji kde obec Temeš patrí, a jeho správca Mgr. Pavol   

      Berka. Pohostenie sa uskutoční v kultúrnom dome. Poplatok za KD sa nebude   

      vyberať. Bezodplatný prenájom KD k 90.výročiu kaplnky poslanci OcZ  

      jednomyseľne schválili. 

6. Starostka obce informovala o odpovedi zo Slovenského vodohospodárskeho podniku,   

      odštepný závod Piešťany. Vypílenie stromov v časti Temeš rázcestie bude   



      uskutočňované v čase mimo vegetačného obdobia. Odpoveď na ţiadosť obce tvorí  

      prílohu zápisnice č. 5   

6.1      Výberové konanie na realizáciu opravy domu smútku sa konalo 22.09.2016. Podklady   

k výberovému konaniu sú zaloţené v zloţke „Oprava a modernizácia strechy a oprava 

fasády na budove domu smútku“ v kancelárii starostky obce a sú kedykoľvek 

k nahliadnutiu.  

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

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

rokovania, ktorý bude v októbri, pokiaľ nebude váţny dôvod na skoršie rokovanie obecného 

zastupiteľstva. Starostka ukončila rokovanie OcZ o 20.00 hod. 

 

 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

 

 

Overovatelia:  Tibor Šedík                                          ........................................... 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obecné zastupiteľstvo obce Temeš 
 

 
 

U Z N E S E N I A 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 29.09.2016 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

k bodu č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 38/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

k bodu č. 3: Ţiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy p. Rastislav Bagin 

Uznesenie č. 39/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

odňatie poľnohospodárskej pôdy p. Rastislavovi Baginovi 

Hlasovanie: Za                     3 

                     Proti                 0 

                     Zdrţal sa          0 

                     Neprítomní       2  

 

k bodu č. 3.1: Ţiadosť o odpredaj pozemku p. Jozef Šebo 

Návrh na uznesenie hlasovaním nezískal  

dostatočný počet hlasov na prijatie 

Hlasovanie: Za                     0 

                     Proti                 0 

                     Zdrţal sa          3 

                     Neprítomní       2  

 

k bodu č. 3.2: Ţiadosť o odpredaj pozemku p. Ing. Jozef Váţny 

Uznesenie č. 40/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zámer odpredať majetok obce Temeš Ing. Jozefovi Váţnemu, bytom Lomnica 262, 972 27 

Liešťany a to parcelu č. 59/2 – zastavené plochy a nádvoria o výmere 23m2 v k. ú. obce 

Temeš v zmysle zákona o majetku obcí  č. 138/1991 Zb. v platnom znení § 9a) ods. 8 písm. e, 

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za cenu 1€/m2, kde dôvodom hodného osobitného 

zreteľa je, ţe daná parcela tvorí súčasť pozemkov k budove číslo súpisné 35 vo vlastníctve 

Ing. Jozef Váţneho a obec na danú parcelu nemá prístup. 

Hlasovanie: Za                     3 

                     Proti                 0 

                     Zdrţal sa          0 

                     Neprítomní       2  

 

 



 

k bodu č. 4: Podujatie „Boje o Temeš“ 

Uznesenie č. 41/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

podujatie „Boje o Temeš“ 

 

 

k bodu č. 5: 90 výročie kaplnky Ruţencovej Panny Márie 

 

Uznesenie č. 42/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

podujatie na oslavu 90 výročia kaplnky Ruţencovej Panny Márie 

 

 k bodu č. 6: Odpoveď Slovenského vodohospodárskeho podniku na výrub stromov  

Uznesenie č. 43/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

odpoveď SVHP na výrub stromov 

 

 

k bodu č. 6.1: Výberové konanie na realizáciu opravy domu smútku 

Uznesenie č. 44/2016 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

výberové konanie na realizáciu opravy domu smútku, ktoré sa konalo 22.09.2016 

 

 

 

 

Zapísal: Ladislav Katana 

 

 

 

Overovatelia:  Tibor Šedík                                           Peter Výškrabka                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


