
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 06.09.2018  

 

Počet prítomných poslancov OcZ: 3 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce 

 

Program: 1. Otvorenie 

                  2. Kontrola uznesení 

                  3. Potvrdenie o registrácii NFP 

                  4. WiFi4EU – zrušenie výzvy z Operačného programu integrovaná štruktúra 

                  5. Žiadosť o opravu VO 

                  6. Oznámenie z následnej monitorovacej správy – VO 

                  7. Rozšírenie separovaného zberu 

                  8. Cenová ponuka na odvoz KO 

                  9. Darovacia zmluva 

                  10. Ohlásenie drobnej stavby Miroslav Čičmanec 

                  11. Dotácia z MF SR na autobusové zastávky 

                  12. Sťažnosti občanov 

                  13. Letecké fotografovanie 

1 . Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18: 05 hod.. Privítala   

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

Šedíka.  

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

Uznesenia boli splnené.  

3. Starostka obce predkladala potvrdenie o registrácii NFP. Dňa 15.05.2018 bol obci Temeš 

doručený list o registrácii v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 na „Zateplenie 

kultúrneho domu obce Temeš“. Ţiadosť obce Temeš bola prijatá na PPA, sekcia projektových 

podpôr, odbor vyhodnocovania projektov v Nitre dňa 1.12.2017 a bol pridelený kód projektu 

074TN220069. Potvrdenie o registrácii NFP na zateplenie kultúrneho domu obce Temeš tvorí 

prílohu zápisnice č. 2 

4. Starostka obce predkladala podklady k prvej výzve na ţiadosť v rámci iniciatívy WiFi4EU. 

Táto bola zrušená z dôvodu technického problému, ktorý neumoţňoval obciam podať ţiadosť 

za rovnakých podmienok. Informácie o orientačnom pláne príprav budú obciam oznamované 

po avizovanej úprave systému. Toto bolo dňa 6.8.2018 oznámené obci Temeš e-mailom. Dňa  

5.9.2018 bola obec upovedomená  „Slovenským centrom pre obstarávanie“ o pripravovanej 

výzve č. OPII-2018/7/1-DOP „WIFI pre Teba“. Obec Temeš sa bude opätovne uchádzať 

o tento projekt. Výzva na predkladanie ţiadostí a informácie o zrušení pôvodnej výzvy tvoria 

prílohu zápisnice č. 3 

5. Ţiadosť o opravu verejného osvetlenia zasielala starostka obce dňa 21.08.2018 firme 

Minerál MMV, a.s. Brnianska 2, Trenčín. Verejné osvetlenie v obci nie je plne funkčné od 

9.8.2018, kedy vypadol 1 istič a kedy bola telefonicky nahlásená porucha. Počas augusta 3x 

bol upovedomený majiteľ Minerál MMV a.s. Porucha vznikla priamym úderom blesku. 

Prísľub od majiteľa Minerál MMV a.s. na opravu osvetlenia je 7.september 2018. Ţiadosť 

o opravu VO a potvrdenie od Philips Slovakia s.r.o., tvorí prílohu zápisnice č. 4 

6.  Následná monitorovacia správa projektu „Obnova verejného osvetlenia v obci Temeš“ 

bola podľa zmluvy zaslaná na SIEA. Administratívna kontrola prebehla 16.8.2018 a následne 

obec Temeš obdrţala závery administratívnej kontroly v ktorých sa konštatuje: skutočná  

časová a finančná hodnota je v súlade s plánovanou hodnotou. Kópia výsledkov 



administratívnej kontroly je prílohou zápisnice č. 5 a monitorovacia správa je zaloţená 

v zloţke „Verejné osvetlenie“. 

7. Rozšírenie separovaného zberu – v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. je obec 

povinná zaviesť triedený zber plastov, skla, papiera, kovov a obalov z kovov, vrátane viac 

vrstvových kompozitných obalov /VKM-tzv. tetrapaky/. Z toho dôvodu spoločnosť VEPOS 

s.r.o. Nováky upravila triedený odpad v obci Temeš v takom rozsahu, aby zodpovedala 

štandardom triedeného odpadu. Spomínané komodity budú v našej obci zberané od mesiaca 

november 2018. rozšírenie separovaného zberu tvorí prílohu zápisnice č. 6  

8. Spoločnosť s r.o. VEPOS Nováky predloţila obci Temeš cenovú ponuku na odvoz 

komunálneho odpadu, z toho dôvodu, ţe František Fojtík zo zdravotných dôvodov končí 

s vývozom KO v obci Temeš. Cena za jeden vývoz na predpokladaný počet 120 kusov nádob 

a 1 kus kontajnera je kalkulovaná na 130 eur bez DPH /156,00 eur/. Cenová ponuka tvorí 

prílohu zápisnice č. 7 

9. Darovaciu zmluvu od  Súkromnej nadácie predkladala starostka obce, ktorá poţiadala 

o sponzorský dar na podujatie „Boje o Temeš“.  Správca nadácie svoj prísľub splnil a obci 

Temeš poskytol dar vo výške 500 eur. Kópia darovacej zmluvy tvorí prílohu zápisnice č. 8 

10. Ohlásenie drobnej stavby na oplotenie, obci Temeš doručil dňa 9.7.2018 p. Miroslav 

Čičmanec, bytom Temeš č. 54. obec Temeš vydala k drobnej stavbe súhlasné stanovisko. 

Ohlásenie drobnej stavby a Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby sú uloţené v zloţke 

„Drobné stavby“ v kancelárii starostky obce.  

11. Dotácia z MF SR na autobusové zastávky bola obci Temeš pridelená vo výške 5 400,00 

eur. Obec Temeš musí k tejto dotácii prispieť 10% z pridelenej sumy t.j. 540 eur. Finančné 

prostriedky musia byť pouţité na určený účel a musia sa  vyčerpať do konca kalendárneho 

roku 2018. Kópia oznámenia na poskytnutie dotácie tvorí prílohu zápisnice č. 9  

12. Sťaţnosti občanov predkladala starostka obce. Pani Dáša Sebestényová sa sťaţovala na 

úpravu miestneho cintorína a na chybne uvedené priezvisko svojho starého otca Michala 

Hofera v tabuli pri cintoríne. Pani Emília Plachá poţiadala obec o upovedomenie pána Jána 

Králika na prechod autom po jej súkromnom pozemku. Odpovede starostka obce vybavila 

v druhom prípade osobne a prvom prípade písomne. Sťaţnosť aj odpoveď tvoria prílohu 

zápisnice č. 10 

13. Letecké fotografie boli obci Temeš doručené koncom augusta. Obec však tieto 

reklamovala, pretoţe neboli doručené všetky zábery a kvalita nezodpovedala dohodnutým 

podmienkam.  

14. Hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett navrhol vypracovať návrh Rozpočtu na rok 2019, 

2020,2021 a návrhy VZN obce Temeš. Termín do 8.11.2018 

15. Starostka obce informovala o schválení ţiadosti zo Slovenskej agentúry ţivotného 

prostredia na „Obstaranie záhradných kompostérov pre obce Regionálneho zdruţenia Magura 

– Stráţov. Kópia oznámenia tvorí prílohu zápisnice č. 11 

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 19:30 hod.  

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec                                     

 

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

                                                                     

                          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 06.09.2018  

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 63/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

 

bod č. 3: Potvrdenie o registrácii NFP na rekonštrukciu Kultúrneho domu v Temeši 

Uznesenie č. 64/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

potvrdenie o registrácii NFP na rekonštrukciu Kultúrneho domu v Temeši 

 

bod č. 4: WiFi4EU – zrušenie výzvy z Operačného programu integrovaná štruktúra 

Uznesenie č. 65/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

WiFi4EU – zrušenie výzvy z Operačného programu integrovaná štruktúra 

 

bod č. 5: Žiadosť o opravu VO zaslanú obcou Temeš firme MINERÁL MMV a.s.  

Uznesenie č. 66/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ţiadosť o opravu VO zaslanú obcou Temeš firme MINERÁL MMV a.s. 

 

bod č. 6: Oznámenie z následnej monitorovacej správy – VO 

Uznesenie č. 67/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

oznámenie z následnej monitorovacej správy – VO 

 

bod č. 7: Rozšírenie separovaného zberu o obaly z kovov a tetrapaky 

Uznesenie č. 68/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

rozšírenie separovaného zberu o obaly z kovov a tetrapaky 

 

bod č. 8: Cenová ponuka na odvoz KO od VEPOS s.r.o. Nováky  

Uznesenie č. 69/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

cenovú ponuka na odvoz KO od VEPOS s.r.o. Nováky 

 

 

 



 

bod č. 9: Darovacia zmluva na podujatie „Boje o Temeš“ 

Uznesenie č. 70/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

darovaciu zmluvu na podujatie „Boje o Temeš“ 

 

bod č. 10: Ohlásenie drobnej stavby Miroslav Čičmanec 

Uznesenie č. 71/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ohlásenie drobnej stavby Miroslav Čičmanec 

 

 

bod č. 11: Dotácia z MF SR na autobusové zastávky 

Uznesenie č. 72/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

dotácia z MF SR na autobusové zastávky 

 

bod č. 12: Sťažnosti občanov 

Uznesenie č. 73/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

sťaţnosti občanov 

 

bod č. 13: Doručenie leteckých fotografií a následná reklamácia 

Uznesenie č. 74/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

doručenie leteckých fotografií a následnú reklamáciu 

 

bod č. 14: Návrh HK vypracovať rozpočet a VZN na rok 2019 

Uznesenie č. 75/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

návrh HK vypracovať rozpočet a VZN na rok 2019 v termíne do 8.11.2019 

 

 

bod č. 15: Schválenie žiadosti na Obstaranie záhradných kompostérov pre obce          

                  regionálneho združenia Magura – Strážov. 

Uznesenie č. 76/2018 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

schválenie ţiadosti na „Obstaranie záhradných kompostérov pre obce regionálneho zdruţenia 

Magura – Stráţov.“ 

 

Zapísal: Miroslav Čičmanec                                     

 

Overovatelia:  Tibor Šedík                                               Peter Výškrabka                                         

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová  

starostka obce 


