Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 17.05.2018
Počet prítomných poslancov OcZ: 5 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
Neprítomný: Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce – ospravedlnený z prac. dôvodov
Program:
1.Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Rôzne – Predrokovanie k vyhlasovaniu ochrany osobitne chránených častí prírody
a krajiny – Chránený areál (CHA) Temešská skala- infor. z rokovania
3.1 Ohlásenie drobnej stavby – Pavel Bernát, Ladislav Oršula
3.2 Úprava cesty pod Lazinu
3.3 WiFi4EU – zrealizované prihlásenie
3.4 Voľba kandidáta za prísediaceho pri Okresný súd PD
3.5 DĽT – propagácia
1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18: 10 hod.. Privítala
prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili.
Za zapisovateľa určila p. Milana Bagina, za overovateľov p.p. Miroslava Čičmanca, Petra
Výškrabku.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené.
3. Predrokovania k vyhlasovaniu ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny –
chránený areál (CHA) Temešská skala sa osobne zúčastnila starostka obce dňa 15.5.2018.
Na rokovaní boli prítomní členovia ŠOP z Nitry, členovia CHKO Ponitrie, starostovia obcí
Čavoj, Temeš, zástupcovia Urbárov obcí Čavoj, Temeš, Rímsko- katolícka cirkev – farnosť
Čavoj a súkromní vlastníci najväčších pozemkov v spomínanom území. Predstaviteľ ŠOP
prezentoval základné údaje o území, podrobnosti o navrhovanej ochrane – projekt ochrany,
navrhovanú starostlivosť o územie – program starostlivosti. Informoval o možnosti zapojenia
vlastníkov, správcov, nájomcov do manažmentu navrhovaného územia a finančných
nástrojoch. Na základe rovnosti pomenovania takýchto území v celej EU, ktoré mali štatút
Štátna prírodná rezervácia (ŠPR) – územia európskeho významu sa Temešská skala
premenuje na CHRÁNENÝ AREÁL (CHA). Po vypracovaní celej dokumentácie bude táto
skutočnosť zverejnená širokej verejnosti.
3.1 Ohlásenie drobnej stavby „Hospodárska miestnosť“ podal pán Pavel Bernát, dňa
10.05.ô2018. Dňa 14.05.2018 podal ohlásenie drobnej stavby pán Ladislav Oršula ml.
„Realizácia elektrickej a vodovodnej prípojky“. K obidvom ohláseniam obec vydala súhlasné
stanovisko. Dokumentácia je založená v kancelárii starostky obce v zložke „Drobné stavby“.
3.2 Úprava cesty pod Lazinu k rodinnému domu č. 109. Poslanci OcZ a starostka obce sa
v piatok 18.5.2018 o 18.30hod. stretnú na mieste prekopania kanála a rozhodnú, v ktorej
časti sa tento vytvorí.
Termín realizácie: 21.08.2018
Zodpovední: Poslanci OcZ

3.3 WiFi4EU – registrácia v druhom povinnom kola bola zrealizovaná dňa 15.05.2018.
3.4 Okresný súd Prievidza, požiadal Obec Temeš o prípadných prísediacich z ľudu. Voľbu
kandidáta na prísediaceho pri Okresnom súde v Prievidzi schvaľuje obecné zastupiteľstvo
obce v Temeši. Na túto funkciu boli za našu obec jednomyseľne schválení poslanci OcZ páni
Ladislav Katana a Tibor Šedík. Všetky potrebné doklady boli zaslané na okresný súd v PD.
Výpis z uznesenia je uložený v kancelárii starostky obce v zložke „Výpisy z uznesení“.
3.5 Propagáciu DĽT bude obec zabezpečovať vylepovaním plagátov, zverejnením na stránke
obce a reklamou v regionálnom rádiu BETA.
Termín: 30.06.2018
Zodpovedná: Jana Javorčeková
Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín nasledujúceho
zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončila o 20:30 hod.

Zapísal: Milan Bagin
Overovatelia: Peter Výškrabka

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

Miroslav Čičmanec

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

Oľga Fakanová
starostka obce

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

Uzneseni a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 17.05.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo:
bod č. 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 29/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
bod č. 3: Predrokovanie k vyhlasovaniu ochrany osobitne chránených častí prírody
a krajiny – chránený areál (CHA) Temešská skala
Uznesenie č. 30/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
predrokovanie k vyhlasovaniu ochrany osobitne chránených častí prírody a krajiny – chránený
areál (CHA) Temešská skala
bod č. 3.1: Ohlásenie drobnej stavby - Pavel Bernát, Ladislav Oršula ml.
Uznesenie č. 31/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
ohlásenie drobnej stavby - Pavel Bernát, Ladislav Oršula ml.
bod č. 3.2: Úprava cesty pod Lazinu k rodinnému domu č. 109
Uznesenie č. 32/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
úprava cesty pod Lazinu k rodinnému domu č. 109
Termín realizácie: 21.08.2018
Zodpovední: Poslanci OcZ
bod č. 3.3: WiFi4EU - registrácia v druhom povinnom kole
Uznesenie č. 33/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
WiFi4EU - registrácia v druhom povinnom kole
bod č. 3.4: Voľba kandidáta na prísediaceho pri Okresnom súde v Prievidzi
Uznesenie č. 34/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
za prísediaceho pri Okresnom súde v Prievidzi p. p. Ladislav Katana a Tibor Šedík

bod č. 3.5: Propagácia DĽT 2018
Uznesenie č. 35/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
propagáciu DĽT 2018

Zapísal: Milan Bagin

Overovatelia: Peter Výškrabka

Miroslav Čičmanec

Oľga Fakanová
starostka obce

