
 

 

 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 30.03.2017  

Počet prítomných poslancov OcZ: 5 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

- Jana Javorčeková, samostatný odborný referent 

Počet neprítomných poslancov OcZ: 0 
Program: 1.Otvorenie 
                2. Kontrola uznesení 
                3. Správa nezávislého audítora za rok 2016 
                4. Správa o ukončenej kontroly plnenia rozpočtu zameraná na kontrolu príjmov, výdavkov 
                5. Správa pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2016 
                6. Voľba hlavného kontrolóra obce Temeš na roky 2017-2023  
                7. Informácie starostky 
               a.) 1.snem ZMO – HN 
                 b.)  hviezdicový výstup obcí na Maguru 
                 c.)  letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny 
                 d.) novela zák. 369 - postavenie starostov, vzdelávanie poslancov OcZ 
                 e.) 26.máj športový deň detí okresu PD 
                  f.) 3 veci v obci, ktoré by sme chceli zviditeľniť 
                 g.) oprava miestnych komunikácií v obci 
                 h.) kultúrne aktivity obce 
                 8. Rôzne 
                 a.) žiadosť o odkúpenie pozemku  
                   b.) ohlásenie drobnej stavby 2x 
                   c.) územný plán obce Liešťany – doplnok č.2  
                   d.) povolenie na odstránenie stromov                               
                   e.) komisia na ochranu verejného záujmu 

1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18: 00 hod.. Starostka privítala 

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. Za 

zapisovateľa určila p. Perta Výškrabku za overovateľov  p. p. Miroslava Čičmanca, Ladislava 

Katanu. 

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

boli splnené. 

3. Správu nezávislého audítora  predkladala starostka obce. Audit  účtovnej závierky za rok 2016 

vykonal dňa 28.februára 2017 Ing. Jozef Adamkovič, štatutárny audítor. Licencia č. 491. V správe 

konštatoval nasledovné: 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. 2 

4. Správu z kontroly plnenia rozpočtu zameranú na kontrolu príjmov, výdavkov a finančných 

operácií obce predkladal Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce. Kontrola bola ukončená  bez 

kontrolných zistení a bez potreby prijať nápravné opatrenia. Správu z kontroly poslanci OZ vzali na 

vedomie. Správa z kontroly plnenia rozpočtu tvorí prílohu zápisnice č. 3 



5. Správu  o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš v roku 2016 predkladal Ing. 

Jozef Krett. v zmysle § 18f,ods. 1 písm. e.) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších zmien a doplnkov, má hlavný kontrolór obce povinnosť najmenej raz ročne, a to 

do 60 dní od skončenia kalendárneho roka, predloţiť OZ správu o kontrolnej činnosti za 

predchádzajúci rok. poslanci OcZ správu hlavného kontrolóra vzali na vedomie. Správa o kontrolnej 

činnosti tvorí prílohu zápisnice č. 4 

6.  Voľbu hlavného kontrolóra obec Temeš vyhlásila dňa 02.febrára 2017 písomne sa o funkciu 

hlavného kontrolóra obce Temeš prihlásil jeden uchádzač Ing. Jozef Krett. Po preštudovaní 

potrebných materiálov k výkonu tejto funkcie pristúpilo obecné zastupiteľstvo k samotnej voľbe. 

Ing. Jozef Krett bol jednomyseľne zvolený za hlavného kontrolóra obce Temeš na dobu šesť rokov. 

Podklady, ktoré boli potrebné a doručené uchádzačom na hlavného kontrolóra obce sú uloţené 

v zloţke „Hlavný kontrolór obce Temeš“ v kancelárii starostky obce. 

6.1 V zmysle § 18a, ods. 6 určilo obecné zastupiteľstvo pracovný pomer hlavného kontrolóra na 

kratší pracovný čas, s úväzkom 2 hodiny týţdenne t.j. 5,33 %  z plného úväzku 37,50 hod/týţdeň. 

Platové podmienky hlavného kontrolóra obce Temeš sú určené  v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. 

v platnom znení podľa § 18c plus prémie 13% zo základného platu, ktoré poslanci OcZ 

jednomyseľne schválili. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra tvorí prílohu zápisnice č. 5 

7. Informácie starostky: Starostka obce informovala členov OcZ o zmene zákona 369/1990, ktorý 

sa pripravuje v tomto roku. Zákonná zmena  bude riešiť sociálne postavenie starostov obcí 

a vzdelávanie poslancov obecného zastupiteľstva. 

7.1 Hviezdicový výstup obcí na Maguru bude 07.05.2017. odchod z obce Temeš bude o 8.00hod. 

7.2 Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny budú 08.júla 2017 v obci Valaská Belá. 

7.3 Športový deň detí Prievidzského okresu sa bude konať 26.mája 2017 v ZŠ Energetikov 

v Prievidzi za účasti štatutárov obcí. 

7.4 Zviditeľnenie obce na portáli www.zmon-hn.sk. Obec Temeš zverejní, tak ako kaţdá iná obec 

v okrese PD tri zaujímavosti. Po dohode členov OcZ to budú fotografie Temešskej skaly, domu 

smútku, FSk Košarinka alebo kaplnky. 

7.5 Oprava miestnych komunikácií z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie M07  - 

základné sluţby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.2 boli odloţené na rok 

2017. Skutočný termín výberu projektov zatiaľ nie je známy.  

7.6 Termíny kultúrnych aktivít na rok 2017 sú nasledovné: 30. apríla 2017 stavanie mája, 7.mája 

hviezdicový výstup obcí na Maguru, 14.mája 2017 deň matiek, 4. júna 2017 MDD, 5. augusta 2017 

deň ľudových tradícií, 13.október 2017 mesiac úcty k starším. 

7.7 Starostka obce informovala členov OcZ o poruche pri kultúrnom dome, kde sa prepadla cesta, 

pod ktorou praskla kameninová rúra. Opravu vykonal pracovník obce v rámci aktivačných prác.   

8. Rôzne: Ţiadosť o odkúpenie pozemku zaslal obci p. Jozef Šebo dňa 20.marca 2017. Jedná  sa 

o pozemok za bývalou predajňou Jednoty pri rodinnom dome č. 37. Po prerokovaní ţiadosti bol 

navrhnutý nasledovný postup. Pán Jozef Šebo doručí k ţiadosti list vlastníctva k predmetnej 

nehnuteľnosti, dostaví sa osobne na rokovanie obecného zastupiteľstva, prinesie doklad preukazujúci 

súhlas vlastníkov susednej nehnuteľnosti a predpokladaná cena za nehnuteľnosť bude vypočítaná na 

základe znaleckej ceny. Ţiadosť a odpoveď obce p. Jozef Šeba tvorí prílohu zápisnice č. 6 

8.1  Ohlásenie drobnej stavby doručil dňa 27.03.2017 pán Ján Trn, bytom Urbárska 5/6,     971 01 

Prievidza. Drobná stavba v rozsahu 25m2 má slúţiť ako sklad náradia k rodinnému domu č. 49, 

ktorého je menovaný vlastníkom. Poslanci OcZ ohlásenie drobnej stavby prerokovali a rozhodli 

k ohláseniu doloţiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie 

uskutočňovania drobnej stavby. Po doplnení všetkých náleţitostí obec Temeš vydá súhlasné 

stanovisko. Ţiadosť bude zaloţená v kancelárii starostky obce v zloţke „Drobné stavby“.  

8.2 Ohlásenie drobnej stavby doručil dňa 30.03.2017 pán Mário Trn, bytom Temeš č. 132. Drobná 

stavba v rozsahu 25m2 má slúţiť na chov drobného zvieratstva a kôlňa k rodinnému domu č. 

132,ktorého je menovaný vlastníkom. Poslanci ohlásenie drobnej stavby prerokovali a rozhodli 
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k ohláseniu doloţiť vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie 

uskutočňovania drobnej stavby. Po doplnení tejto náleţitosti obec Temeš vydá súhlasné stanovisko. 

Ţiadosť bude zaloţená v kancelárii starostky obce v zloţke „Drobné stavby“. 

8.3 Návrh zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Liešťany vzalo obecné zastupiteľstvo na 

vedomie. Návrh zmien bude uloţený v kancelárii starostky obce v zloţke „Okresný úrad“. 

8.4 Obec Temeš dňa 29.marca 2017 zastupovala starostka obce na rokovaní ohľadom odstránenia 

stromov a zníţenia hladiny vody v koryte potoka Belanka – pod temešským mostom. Rokovanie 

sa uskutočnilo v Prievidzi, na okresnom úrade, odbore ţivotného prostredia. Na rokovaní boli 

prítomní okrem starostky obce, zástupcovia Stredoslovenského vodohospodárskeho podniku, 

rybárskeho zväzu, majiteľ rybníkov Temeš a za obvodný úrad Ing. Marta Gilanová. Náklady spojené 

s odstránením stromov a zníţenie hladiny budú hradené pánom Milanom Mazáňom, majiteľom 

Rybného hospodárstva Temeš. Práce budú prebiehať v troch etapách do konca roku 2017. S týmto 

postupom súhlasili všetci prítomní na rokovaní. Po vykonaní týchto prác bude znovu zmonitorovaný 

stav temešského mostu  a podľa potreby prevedené práce na ňom. 

8.5 Dňa 11.apríla 2017 bude stavebné konanie ohľadom zmeny bytových priestorov na nebytové 

priestory v miestnych potravinách.   

8.6 Dňa 14.marca 2017 podal Projektový ateliér, v zastúpení pani Alexandry Fűrnhammer, ţiadosť 

o usporiadanie nedovoleného záberu poľnohospodárskej pôdy na parcele č. 449/7 vo výmere 18 

m2 z dôvodu „Prestavby, prístavby a nadstavby rodinného domu“. Stanovisko obce bude priloţené 

k ţiadosti pre vydanie stavebného povolenia. Poslanci obecného zastupiteľstva jednomyseľne 

schválili usporiadanie nedovoleného záberu poľnohospodárskej pôdy. Ţiadosť a odpoveď tvoria  

prílohu zápisnice č. 7. 

8.7 Ţiadosť o finančnú pomoc zaslala obci Temeš, ZŠ s MŠ v Čavoji. Ţiadosť o finančnú pomoc 

poslanci OcZ vzali na vedomie. Ţiadosť o finančnú pomoc tvorí prílohu zápisnice č. 8 

8.8 Poslanci OcZ jednomyseľne schválili zvýšiť reprezentačný fond starostky obce o 40,00 eur na 

podujatie „Hviezdicový výstup obcí na Maguru“. Zvýšený reprezentačný fond bude pouţitý na 

občerstvenie občanov, ktorý sa tohto turistického podujatia zúčastnia. Reprezentačný fond bude 

upravený rozpočtovým opatrením č. 1/2017. 

8.9 Obec Temeš, zastúpená starostkou obce Oľgou Fakanovou, zabezpečuje sociálnu starostlivosť 

pre pani Jarmilu Bellovú. Na zdravotný stav našej občianky bola starostka obce upozornená pani 

Emíliou Oršulovou. K pani Bellovej bola privolaná RZP, ktorá ju odviezla do nemocnice 

v Bojniciach. Na základe odborných vyšetrení  bude menovaná umiestnená v DSS v Zemianskych 

Kostoľanoch. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu sluţbu pre p. Jarmilu Bellovú a Zmluva 

o poskytnutí sociálnej sluţby č.12/2017 ZK budú tvoriť samostatnú zloţku, ktorá bude 

k nahliadnutiu v kancelárii starostu obce Temeš.   

Záver - po prerokovaní všetkých bodov  programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia. Starostka 

obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín nasledujúceho zasadnutia 

obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať 27.04.2017. V prípade váţneho dôvodu na skoršie 

rokovanie obecného zastupiteľstva tento bude oznámený deň vopred. Starostka obce ukončila 

rokovanie OcZ o 21.00 hod.  

Zapísal: Peter Výškrabka 

Overovatelia:  Miroslav Čičmanec                           ..................................................                                          

 

                         Ladislav Katana                                 .................................................. 

 
 
 
 

Oľga Fakanová 

starostka obce 



 

 

O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o    o b c e   T e m e š  

 

 

U Z N E S E N I A  

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 30.03.2017  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení 

Uznesenie č. 12/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: Správa nezávislého audítora   

Uznesenie č. 13/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu nezávislého audítora 

 

bod č. 4: Správu z kontroly plnenia rozpočtu 

Uznesenie č. 14/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu z kontroly plnenia rozpočtu 

 

bod č. 5: Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Uznesenie č. 15/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

 

bod č. 6: Voľba hlavného kontrolóra obec Temeš 

Uznesenie č. 16/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

Ing. Jozefa Kretta za hlavného kontrolóra obce Temeš na obdobie 6 rokov 

 

bod č. 7: Informácia starostky obce o zmene zákona č. 369/1990 Zb. 

Uznesenie č. 17/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu starostky o zmene zákona č. 369/1990 Zb. 

 



bod č. 7.1: Hviezdicový výstup obcí na Maguru 

Uznesenie č. 18/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

hviezdicový výstup obcí na Maguru 

 

bod č. 7.2: Letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny  

Uznesenie č. 19/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

letné slávnosti rudnianskej a belianskej doliny 

 

bod č. 7.3: Športový deň detí okresu PD 

Uznesenie č. 20/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

športový deň detí okresu PD 

 

bod č. 7.4: Zviditeľnenie obce na portáli www.zmon-hn.sk 

Uznesenie č. 21/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zviditeľnenie obce na portáli www.zmon-hn.sk 

 

bod č. 7.5: Informácie o oprave miestnych komunikácií z Programu rozvoja vidieka SR  

Uznesenie č. 22/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informácie o oprave miestnych komunikácií z Programu rozvoja vidieka SR 

 

bod č. 7.6: Termíny kultúrnych aktivít na rok 2017 

Uznesenie č. 23/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

termíny kultúrnych aktivít na rok 2017 

 

bod č. 7.7: Prepadnutá cesta pri budove KD - oprava 

Uznesenie č. 24/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

opravu prepadnutej cesty pri budove KD 

 

bod č. 8: Ţiadosť o odkúpenie pozemku p. Jozef Šebo 

Uznesenie č. 25/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť o odkúpenie pozemku p. Jozef Šebo 

 

 

 

http://www.zmon-hn.sk/
http://www.zmon-hn.sk/


bod č. 8.1: Ohlásenie drobnej stavby p. Ján Trn 

Uznesenie č. 26/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ohlásenie drobnej stavby p. Jána Trna 

 

bod č. 8.2: Ohlásenie drobnej stavby p. Mário Trn 

Uznesenie č. 27/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ohlásenie drobnej stavby p. Mária Trna 

 

bod č. 8.3: Návrh zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Liešťany 

Uznesenie č. 28/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Liešťany 

 

bod č. 8.4: Odstránenia stromov a zníţenia hladiny vody v koryte potoka Belanka – pod   

                   temešským mostom 

Uznesenie č. 29/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

odstránenie stromov a zníţenia hladiny vody v koryte potoka Belanka – pod  temešským   

mostom 

 

bod č. 8.5: Stavebné konanie ohľadom zmeny bytových priestorov na nebytové priestory  

                   v miestnych potravinách  

Uznesenie č. 30/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

stavebné konanie ohľadom zmeny bytových priestorov na nebytové priestory v miestnych   

potravinách  

 

 

 

bod č. 8.6: Ţiadosť o usporiadanie nedovoleného záberu poľnohospodárskej pôdy p.   

                  Alexandry Fűrnhammer 

Uznesenie č. 31/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

usporiadanie nedovoleného záberu poľnohospodárskej pôdy p. Alexandry Fűrnhammer 

 

 

bod č. 8.7: Ţiadosť o finančnú pomoc ZŠ s MŠ v Čavoji 

Uznesenie č. 32/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť o finančnú pomoc ZŠ s MŠ v Čavoji 

 



 

 

bod č. 8.8: Zvýšenie reprezentačného fondu o 40,00 eur  

Uznesenie č. 33/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zvýšenie reprezentačného fondu o 40 eur 

 

bod č. 8.9: Zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre p. Jarmilu Bellovú 

Uznesenie č. 34/2017 

                                                 Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zabezpečenie sociálnej starostlivosti pre p. Jarmilu Bellovú 

 

 

Zapísal: Peter Výškrabka 

 

Overovatelia:  Miroslav Čičmanec                                             Ladislav Katana 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


