
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 12.07.2018  

 

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

-  Oľga Fakanová, starostka obce 

Počet neprítomných poslancov OcZ: 1 – Milan Bagin ospravedlnený z prac. dôvodov 

 

Hostia: Lucia Trnová, Ján Matieska, Štefan Matieska 

                                                   

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Kontrola uznesení 

                  3. Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2018 

                  4. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Temeš na volebné obdobie   

                      2018 – 2022 

                  5. Určenie počtu poslancov obce Temeš na volebné obdobie 2018 - 2022 

                  6. List doručený starostke obce a poslancom OcZ 

                  7. Pripomienky občanov 

                  8. Boje o Temeš / stretnutie organizátorov/ 

                  9. Rôzne 

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

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 
Za zapisovateľa určila p. Tibora Šedíka, za overovateľov p. p. Miroslava Čičmanca, Petra 

Výškrabku.   

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Starostka obce predloţila poslancom OcZ návrh na utvorenie počtu volebných obvodov pre 

voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 aţ 2022 pre obec Temeš v 

súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov –Volebný kódex. Informovala, ţe v obci, v ktorej sa má 

zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môţe utvoriť jeden volebný 

obvod. Poslanci OcZ schválili v súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o 

podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby 

do orgánov samosprávy obcí na volebné obdobie 2018 aţ 2022 pre obec Temeš utvorenie  

jedného volebného obvodu.  

4. Starostka obce predloţila poslancom návrh na zvýšenie určenia rozsahu výkonu funkcie 

starostu obce Temeš na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 –2022 v súlade s § 11 ods. 4 

písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

Informovala, ţe obecné zastupiteľstvo musí určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé 

funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu. Poslanci OcZ po vzájomnej diskusii v 

súlade s § 11 ods. 4 písm. i ) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov určili výkon funkcie starostu obce Temeš na celé funkčné obdobie 2018 aţ 2022 

v rozsahu 50% úväzku.  

5. Starostka obce predloţila poslancom OcZ návrh na určenie počtu poslancov Obecného 

zastupiteľstva obce Temeš na celé volebné obdobie 2018 aţ 2022 v súlade s § 11 ods. 3 

zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Informovala, 

ţe počet poslancov v zmysle vyššie uvedeného zákona sa určuje podľa počtu obyvateľov obce 

nasledovne: od 1 do 500 obyvateľov obce 3 aţ 5 poslancov. Poslanci OcZ boli za ponechanie 

počtu poslancov aký je aj v prebiehajúcom volebnom období a to 5 poslancov. Poslanci OcZ 

po vzájomnej diskusii v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 



zriadení v znení neskorších predpisov určili počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce 

Temeš na celé volebné obdobie 2018 aţ 2022 v počte 5 poslancov.  

6. Starostka obce predloţila poslancom OcZ list, ktorý bol adresovaný starostke obce 

a poslancom OcZ. List prečítal poslanec Ladislav Katana o obsahu listu bola vedená diskusia, 

na základe ktorej, poslanci OcZ vzali list  na vedomie. List doručený starostke obce 

a poslancom OcZ tvorí prílohu tejto zápisnice č. 2. 

7. Starostka obce tlmočila ústne pripomienky občanov k vytvoreniu priepustu na poľnej ceste 

v časti Rovienky a úprave cesty pod cintorínom. Pripomienky podali p. Ladislav Oršula ml. 

a Marko Vaško. Poslanci OcZ vzali pripomienky na vedomie.  

8. Boje o Temeš – zasadnutia sa zúčastnili p. Štefan Matieska a p. Lucia Trnová. Stretnutie 

s poslancami OcZ sa uskutočnilo z dôvodu zabezpečenia tohto podujatia. Pani Trnová 

prisľúbila, ţe zabezpečí na podujatí občerstvenie pán Matieska zabezpečí členov zdruţenia 

Carpathia, ktorí budú ukáţky bojov predvádzať. Po vzájomnej diskusii poslanci OcZ schválili 

príspevok na podujatie do výšky 550 eur. Scenár podujatia vypracoval pán Štefan Matieska 

a tvorí prílohu zápisnice č. 3. 

9. Rokovania OcZ sa zúčastnil pán Ján Matieska bytom Ţilina, ktorý navrhol poslancom OcZ 

rokovať s členmi Urbáru a Poľovného zdruţenia o úprave poľnej cesty v časti Rovienky pri 

dome č. 80 z dôvodu zanášania miestnej komunikácie blatom.  

9.1 Zápis do kroniky za rok 2003 predkladala kronikárka obce pani Mgr. Darina Blahová. 

Poslanci OcZ jednomyseľne návrh odsúhlasili. Zápis tvorí prílohu zápisnice č. 4.  

9.2 Starostka obce informovala poslancov OcZ o poţiadavke SAŢP na nové verejné 

obstarávanie na kompostéry pre občanov obce Temeš. Termín odovzdania kompostérov do 

domácností momentálne nie je známy. 

9.3 COOP – Jednota Prievidza poskytla obci Temeš dotáciu na podujatie DĽT vo výške 30 

eur. Podmienkou na poskytnutie dotácie je fotodokumentácia a propagácia COOP – Jednoty 

na podujatí. Obec sa zaviazala tieto podmienky splniť. 

9.4 Starostka obce informovala poslancov OcZ o stretnutí s kandidátom na prezidenta SR 

pánom Jurajom Zábojníkom. Stretnutie sa uskutoční 27.7.2018 v zasadačke obecného úradu 

v Temeši o 13:30 hod.  

9.5 Starostka obce navrhla poslancom OcZ opravu miestnej komunikácie k domu č. 88 v časti 

Rovienky. Svoj návrh odôvodnila tým, ţe cesta cez Pasienky aţ po dom č.104 bude 

realizovaná z fondov EÚ a táto vetva by na ňu mohla naviazať, aby bol spravený celý úsek 

v zadnej časti obce. Predloţila cenovú ponuku od spoločnosti STRABAG, ktorá bude 

realizovať aj miestne komunikácie v časti Pasienky a Kopanica z fondov EÚ. Cenová ponuka 

na túto časť, ktorú bude obec platiť z vlastných zdrojov je vo výške 6 685, 66 eur. Poslanci po 

vzájomnej dohode tento návrh jednomyseľne podporili. Cenová ponuka tvorí prílohu č. 5.  

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

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

nasledujúceho zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončila o 21:30 hod. 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

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

 

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

 

 

 

 

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 

  

 
U z n e s e n i  a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 12.07.2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 50/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 3: Určenie volebného obvodu pre komunálne voľby 2018 

 

Uznesenie č. 51/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

v súlade s § 166 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre voľby do orgánov samosprávy obcí na volebné 

obdobie 2018 – 2022 pre obec Temeš jeden volebný obvod. 

Hlasovanie poslancov:  Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 4: Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Temeš na volebné obdobie   

                2018 – 2022 

Uznesenie č. 52/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje  

v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov výkon funkcie starostu obce Temeš na celé funkčné obdobie 2018 – 2022 v rozsahu 

50% úväzku. 

Hlasovanie poslancov: Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0 

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 5: Určenie počtu poslancov obce Temeš na volebné obdobie 2018 – 2022 

Uznesenie č. 53/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

v súlade s § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Temeš na celé volebné obdobie 

2018 – 2022 v počte 5 poslancov 

Hlasovanie poslancov: Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0         

                                     Neprítomný: 1 



 

 

 

bod č. 6: List adresovaný starostke a poslancom OcZ 

Uznesenie č. 54/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

list adresovaný starostke a poslancom OcZ 

 

bod č. 7: Ústne pripomienky občanov 

Uznesenie č. 55/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ústne pripomienky občanov 

 

bod č. 8:  Boje o Temeš- finančný príspevok 550 eur 

Uznesenie č. 56/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

finančný príspevok 550 eur 

Hlasovanie poslancov: Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0         

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 9: Návrh p. Jána Matiesku k úprave poľnej cesty v časti „Rovienky“ 

Uznesenie č. 57/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

berie na vedomie 

návrh p. Jána Matiesku k úprave poľnej cesty v časti „Rovienky“ 

 

bod č. 9.1: Zápis do kroniky obce r. 2003 

Uznesenie č. 58/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zápis do kroniky obce r. 2003 

Hlasovanie poslancov: Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0         

                                     Neprítomný: 1 

 

bod č. 9.2: Informácia starostky obce o poţiadavke SAŢP o nové VO na záhradné  

                  kompostéry 

Uznesenie č. 59/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o poţiadavke SAŢP o nové VO na záhradné kompostéry 

 

bod č. 9.3: Dotácia COOP – Jednota Prievidza na podujatie DĽT 

Uznesenie č. 60/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

dotáciu COOP – Jednota Prievidza na podujatie DĽT 

 



 

bod č. 9.4: Informácia starostky obce o stretnutí s kandidátom na prezidenta SR  

Uznesenie č. 61/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

informáciu starostky obce o stretnutí s kandidátom na prezidenta SR 

 

bod č. 9.5: Pouţitie finančných prostriedkov na opravu MK v časti „Rovienky“ vo výške  

                  6 685,66 eur 

Uznesenie č. 62/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

pouţitie finančných prostriedkov na opravu MK v časti „Rovienky“ vo výške 6 685,66 eur. 

Hlasovanie poslancov: Za: 4 

                                     Proti: 0 

                                     Zdrţal sa: 0         

                                     Neprítomný: 1 

 

Zapísal: Tibor Šedík 

 

Overovatelia: Miroslav Čičmanec                                         Peter Výškrabka 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 


