
 
Z á p i s n i c a 

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 30.08.2019  

 

Počet prítomných poslancov OcZ: 4  – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1 

- Oľga Fakanová, starostka obce 

Počet neprítomných poslancov OcZ: 1 – Radoslav Krpelan, ospravedlnený z pracovných  

dôvodov 

Občania: Ján Trn, Jarmila Trnová 

 

Program:  1. Otvorenie 

                   2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 

                   3. Kontrola uznesení 

                   4. Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu 

                   5. Vydanie súhlasu /resp. nesúhlasu/ na lietanie dronom v ŠPR                                      

                       Temešská skala 

                   6. Zvýšenie poplatkov na SOÚ Nováky 

                   7. Sťažnosti občanov 

                   8. Informácie starostky obce 

                   9. Záver 
                    

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

prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. 
2. Za zapisovateľa určila p. Ľubicu Fakanovú za overovateľov p. p. Petra Výškrabku, Pavla 

Bernáta.  

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

Uznesenia boli splnené. 
4. Starostka obce navrhla rezervný fond vo výške 2 405,22 eur zapojiť do rozpočtu obce 

rozpočtovým opatrením č.1/2019. Poslanci OcZ jednomyseľne schválili návrh starostky obce 

zapojiť finančné prostriedky vo výške 2 405,22 z rezervného fondu do rozpočtu obce 

a rozpočtové opatrenie 1/2019. 

5. Ţiadosť o vydanie súhlasu na lietanie dronom v ŠPR Temešská skala, doručil p. Florián 

Bubniak, bytom Morovnianska cesta 1800/31, Handlová, Okresnému úradu v Prievidzi. OÚ 

PD postúpil ţiadosť Okresnému úradu Trenčín, odbor starostlivosti o ţivotné prostredie a obci 

Temeš na prejednanie. Materiál predkladala starostka obce, ktorá zároveň vyjadrila nesúhlas 

s prelietavaním dronu v ŠPR, tento deklarovala aj listom, ktorý obratom zaslala na OÚ. 

Okresný úrad poţiadal o uznesenie Obecného zastupiteľstva.  Poslanci OcZ jednomyseľne 

zamietli lietanie dronom v ŠPR( od roku 2018  „Územie európskeho významu“). Ako dôvod 

uvádzajú ochranu ţivočíchov a vtáctva ţijúcich v ŠPR Temešská skala, ale aj ochranu 

súkromia obyvateľov obce Temeš. Nie je zaručené, ţe snímky nasnímané dronom, budú 

pouţité len na súkromné účely menovaného, a len na ochranu prírody. Máme obavu, ţe môţu 

byť zneuţité v neprospech občanov obce Temeš. Ţiadosť p. Bubniaka a odpoveď starostky 

obce Temeš tvorí prílohu zápisnice č. 2 

6. Zvýšenie poplatku na Spoločný úrad Nováky predkladala starostka obce. Z dôvodu nárastu 

stavebnej agendy, zmeny stavebného zákona a v priebehu cca 1 roku dôchodkového veku 

pracovníčok  sa starostovia obcí SOÚ v Novákoch na pracovnom stretnutí 04.júna 2019 



dohodli na vytvorení nového pracovného miesta na stavebnom úrade. Z tohto dôvodu je 

potrebné zvýšiť príspevok na financovanie Spoločného obecného úradu v Novákoch. 

Príspevok sa zvyšuje zo sumy 0,20 eur na 0,242 eur od 01.07.2019 pokiaľ bude návrh 

podporený poslancami Obecných zastupiteľstiev v obciach, ktoré patria do SOÚ v Novákoch. 

Zvýšenie pre obec Temeš predstavuje výšku 55,92 eur ročne. Poslanci OcZ jednomyseľne 

návrh starostky podporili. Materiál k zvýšeniu príspevku na financovanie SOÚ v Novákoch 

tvorí prílohu zápisnice č. 3  

7.  Sťaţnosti občanov predkladala starostka obce. Ústne sťaţnosti občanov na potulujúce sa 

mačky a psy po obci starostka tlmočila poslancom OcZ. V týchto prípadoch boli vyriešené 

sťaţnosti ústnym napomenutím majiteľov zvierat.  

7.1 Sťaţnosť ohľadom chýbajúceho rozhlasu ústne tlmočil p. Slavomír Matieska st., rozhlas 

bude znovu zavedený pri rodinný dom č. 93 pri najbliţšej návšteve technika v obci Temeš. 

7.2 Písomnú sťaţnosť manţelov Katanových adresovanú starostke obce a poslancom 

obecného zastupiteľstva na zlý stav prístupovej cesty k ich rodinnému domu. Poslanci OcZ 

sťaţnosť prerokovali a skonštatovali, ţe medzi časom starostka obce zabezpečila asfaltové 

výfrezky a mechanizmus, ktorý cestu upravil. Nateraz je situácia ohľadom cesty k rodinnému 

domu č. 109 vyriešená. Odporučili starostke obce odpovedať manţelom Katanovým písomne. 

Sťaţnosti manţelov Katanových a odpoveď obce Temeš, tvorí prílohu zápisnice č.4  

8. Obec na základe dotácie z Úradu vlády SR, na „Detské ihrisko“ bude toto realizovať 

v priestore pod autobusovou zastávkou. Susedná parcela č. 101 je vo vlastníctve manţelov 

Jána a Jarmily Trnovej, menovaní sa zúčastnili osobne rokovania obecného zastupiteľstva 

a vyjadrili svoj súhlas s hranicou pozemku tak, ako je vyznačená na satelitných snímkach 

v katastri nehnuteľností. Zároveň poţiadali Obecné zastupiteľstvo  o výjazd zo svojho 

pozemku v časti od Slezákov. Poslanci OcZ jednomyseľne odsúhlasili výjazd na miestnu 

komunikáciu z pozemku manţelov Trnových. Satelitná snímka tvorí prílohu zápisnice č. 5 

8.1 Starostka obce informovala poslancov OcZ o poverení Okresného úradu Prievidza, odbor 

starostlivosti o ţivotné prostredie, o určení podľa § 68 písm. q) zákona za príslušný 

prvostupňový orgán vo veciach ochrany drevín obec Dlţín na vykonanie konaní a vydanie 

súhlasov na výrub drevín rastúcich mimo lesa pre všetky ţiadosti, v ktorých je ţiadateľom 

obec Temeš na obdobie do 30.06.2021 a obec Temeš určuje na vykonanie konaní a vydanie 

súhlasov na výrub drevín rastúcich mimo lesa pre všetky ţiadosti, v ktorých je ţiadateľom 

obec Dlţín na obdobie do 30.06.2021. Poverenia Okresného úradu Prievidza sú uloţené 

v kancelárii starostky obce v zloţke „Okresný úrad“.  

8.2 Dňa 10.07.2019 bolo obci doručené rozhodnutie o neschválení ţiadosti o nenávratný 

finančný prostriedok na zateplenie kultúrneho domu v obci Temeš z dôvodu nedostatku 

finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve. Obec Temeš dňa 17.07.2019 

odoslala ţiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Rozhodnutie o neschválení ţiadosti o NFP 

je zaloţený v kancelárii starostky obce v zloţke „Ţiadosť o rekonštrukciu KD v Temeši“. 

8.3 Starostka obce dala vypracovať cenové ponuky na opravu miestnych komunikácií pre 

úseky 02- obecný úrad, dom č.69, 03-vetva pri kultúrnom dome,06- vetva za kaplnkou. Cena 

vrátane DPH je 101 567,21 eur. V roku 2019 bohuţiaľ nebola vyhlásená výzva na opravy 

MK. V budúcom roku sa obec Temeš bude uchádzať o NFP na vybudovanie týchto ciest. 

Cenové ponuky tvoria prílohu tejto zápisnice č. 6 

8.4 Starostku obce navštívil obchodný zástupca firmy Ematech - Radošina s prezentáciou 

a ponukou na nákup traktora z finančných prostriedkov EÚ. Výzva na traktory pre obce bude 

vyhlásená v mesiaci november 2019. Poslanci správu vzali na vedomie.  

8.5 Poslanci OcZ prerokovali výkopové práce a úpravu pozemku pod detské ihrisko, ktoré 

obec plánuje umiestniť v časti pod autobusovou zastávkou. Starostka obce informovala 

poslancov OcZ o podpise zmluvy na túto aktivitu medzi obcou Temeš a Úradom vlády SR.  

Zmluva je uloţená v zloţke „Detské ihrisko“ v kancelárii starostky obce.  



8.6 Starostka obce informovala poslancov OcZ o konaní ohľadom „Temešského mostu“, na 

ktoré obec Temeš prizvala Okresný úrad Prievidza, odbor ţivotného prostredia v zastúpení 

Ing. Marta Gilanová, Správa ciest TSK v zastúpení Ing. Peter Chlebana a Ing. Radovan Iliaš, 

Slovenský vodohospodársky podnik v zastúpení p. Milan Ďuriš, Rybné hospodárstvo Temeš 

v zastúpení p. Milan Mazáň, obec Temeš zastupovala Oľga Fakanová, starostka obce. 

V zápisnici z tohto zasadnutia, ktoré podpísali všetci prítomní sa uvádza: Rybné hospodárstvo 

Temeš vyčistí potok pod mostným objektom a 15m proti prúdu. Slovenský vodohospodársky 

podnik, Správa povodia hornej Nitry bude realizovať vypílenie krovia v okolí potoka Nitrica 

a vypílenie stromov v najbliţšej zákrute smerom doľava od Temešského mostu, v mesiacoch 

10/2019 – 3/2020, Správa ciest TSK bude v jarných mesiacoch roku 2020 realizovať merania 

mostného telesa Temešského mostu. Zatiaľ je zaradený v IV. kategórii poškodenia, 

k zápisnici je priloţená fotodokumentácia poškodenia mostného telesa a situácia 

z 23.05.2019, kedy prívalová voda dosiahla výšku po okraj mostného telesa. Dokumentácia 

„Temešský most“ je uloţená v kancelárii starostky obce. 

8.7 Dňa 10.08.2019 upozornil p. Vladimír Bagin, starostku obce na nepriechodnosť 

turistického chodníka na Temešskú skalu. Starostka obce 12.08.2019 kontaktovala Štátnu 

ochranu prírody SR – Správu CHKO Ponitrie, KST región Prievidza a OÚ Trenčín, aby 

upozornila na vzniknutú situáciu, pretoţe obec nemá kompetenciu v takýchto prípadoch 

zasahovať. ŠPR Temešská skala je územie európskeho významu v ktorom je vyhlásený 5. 

stupeň ochrany/najvyšší/. K upozorneniam bola priloţená aj fotodokumentácia. Odpovede 

prišli zo všetkých inštitúcií s odpoveďou, ţe na túto skutočnosť upozornil uţ predseda 

URBÁR – pozemkové spoločenstvo Temeš, Ing. Pavel Bernát. Keďţe Urbár Temeš je 

vlastník pozemkov v ŠPR Temešská skala a taktieţ obhospodarovateľ lesa, kompetentné 

orgány budú vzniknutú situáciu riešiť s predsedom Urbáru. Dňa 23.08.2019 OU Trenčín začal 

konanie vo veci ţiadosti Urbáru pozemkového spoločenstva Temeš o povolenie výnimky 

v ŠPR Temešská skala, kedy vyţiadal odborné stanoviská od ŠOP SR – Správy CHKO 

Ponitrie. Oznámenie bolo doručené aj obci Temeš a tvorí prílohu zápisnice č.7 

Oznámenia starostky obce na ŠOP,KST a OÚ Trenčín, taktieţ  ich odpovede tvoria prílohu 

tejto zápisnice č. 7/1  

8.8 Na základe príkazu hlavného kontrolóra obce Ing. Jozefa Kretta, pripravila obec zoznam 

neplatičov, ktorí nemajú uhradené poplatky za daň z nehnuteľnosti, vývoz komunálneho 

odpadu za rok 2019 a taktieţ neplatičov, ktorí nemajú uhradené poplatky za hrobové miesta, 

na miestnom cintoríne. Zoznam tvorí prílohu zápisnice č. 8 

8.9 Starostka obce upozornila poslancov OcZ na neporiadok ohľadom odpadu v obci Temeš. 

Predloţila fotodokumentáciu, ktorú zhotovila na potulkách po obci, ale aj pod budovou OcÚ. 

Fotky budú zverejnené v úradnej tabuli obce, taktieţ tvoria prílohu zápisnice č. 9 

8.10 Starostka obce informovala poslancov OcZ o kontrole z HAZZ v Prievidzi. Kontrolný 

subjekt nariadil obci Temeš, vykonať kontrolu komínov v domácnostiach v priebehu mesiaca 

10/2019. Posledná kontrola komínov bola vykonávaná v našej obci v roku 2014, táto musí 

byť zo strany obce vykonávaná kaţdých 5 rokov. Zápis z kontroly je uloţený v kancelárii 

starostky obce v zloţke „Dokumentácia bezpečnosti práce a ochrany pred poţiarmi“. 

8.11 Starostke obce ponúkla firma Lukranet, internetové pripojenie pre obyvateľov obce 

Temeš. Poslanci túto ponuku prerokovali a jednomyseľne schválili. Anténa bude inštalovaná 

na budove OcÚ, aby bolo pripojenie výhodné pre všetky domácnosti. Bonusom pre obec 

Temeš, bude  bezplatné pripojenie web kamery a meteostanice pre obecný úrad, ktorá meria 

teplotu a vlhkosť a ukladá ich do databázy v ktorej sa vytvárajú grafy. V prípade webkamier, 

prevádzkované firmou Lukranet sú všetky dostupné na portály http://www.verejnekamery.sk/, 

takţe informácie budú verejne dostupné. Informácia o webkamere a meteostanici bude 

zverejnená ihneď po jej spustení. Podklady k rokovaniu tvoria prílohu zápisnice č. 10 

http://www.verejnekamery.sk/


8.12 Na príprave vatry pri príleţitosti 75. výročia SNP, ktorá sa bude konať 31.augusta 2019 

sa budú podieľať  organizátori: Urbár, obec Temeš a pohostinstvo  L.U.C.I.  Urbár-

pozemkové spoločenstvo zabezpečí postavenie vatry, Obec Temeš malé občerstvenie  

a pohostinstvo L.U.C.I.  pitný reţim. Vatra bude o 17-tej hodine pre deti,  o 20:00 slávnostné 

zapálenie vatry pri príleţitosti 75. Výročia SNP.  

9.  Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľka prečítala prijaté 

uznesenia. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Obecného 

zastupiteľstva o 21:00 hod.  

 

 

Zapísal: Ľubica Fakanová 

 

 

Overovatelia: Peter Výškrabka                                            ........................................ 

 

                         Pavel Bernát                                                  ........................................ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 30.08.2019  

 

Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo: 

 

bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia 

Uznesenie č. 38/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

schvaľuje 

zapisovateľa a overovateľov zápisnice    

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0  

bod č. 3: Kontrola uznesení  

Uznesenie č. 39/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ 

 

bod č. 4: Zapojenie rezervného fondu do rozpočtu a rozpočtové opatrenie 1/2019 

Uznesenie č. 40/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

zapojenie rezervného fondu vo výške 2 405,22 eur do rozpočtu obce Temeš a rozpočtové 

opatrenie 1/2019 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0  

 

bod č. 5: Lietanie dronom v ŠPR  Temešská skala 

Uznesenie č. 41/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

zamieta  

lietanie dronom v ŠPR  Temešská skala 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0  

 

bod č. 6: Zvýšenie poplatku na Spoločný úrad Nováky 

Uznesenie č. 42/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 



 

schvaľuje 

zvýšenie poplatku na Spoločný úrad Nováky z 0,20 na 0,242 eur 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0  

 

bod č. 7: Sťažnosti občanov na túlajúce psy a mačky 

Uznesenie č. 43/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

sťaţnosti občanov na túlajúce psy a mačky 

 

bod č. 7.1: Sťažnosť na chýbajúci rozhlas 

Uznesenie č. 44/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

sťaţnosť na chýbajúci rozhlas 

 

bod č. 7.2: Sťažnosť manželov Katanových na zlú prístupovú cestu 

Uznesenie č. 45/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

odporúča 

na sťaţnosť manţelov Katanových na zlú prístupovú cestu odpovedať písomne 

 

bod č. 8: Súhlas na výjazd na miestnu komunikáciu 

Uznesenie č. 46/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

 

schvaľuje 

výjazd na miestnu komunikáciu 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0  

 

bod č. 8.1: Poverenie Okresného úradu Prievidza na výrub drevín 

Uznesenie č. 47/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

poverenie Okresného úradu Prievidza na výrub drevín 

 

bod č. 8.2: Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP na Kultúrny dom 

Uznesenie č. 48/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

rozhodnutie o neschválení ţiadosti o NFP na Kultúrny dom 

 

bod č. 8.3: Cenové ponuky na opravu miestnych komunikácií 

Uznesenie č. 49/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 



berie na vedomie 

vypracovanie cenových ponúk na opravu miestnych komunikácií 

 

bod č. 8.4: Ponuka na nákup traktora z finančných prostriedkov EÚ 

Uznesenie č. 50/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

ponuka na nákup traktora z finančných prostriedkov EÚ 

 

bod č. 8.5: Podpis zmluvy s Úradom vlády SR na vybudovanie detského  ihriska 

Uznesenie č. 51/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

podpis zmluvy s Úradom vlády SR na vybudovanie detského  ihriska 

 

bod č. 8.6: Konanie ohľadom „Temešského mostu“ 

Uznesenie č. 52/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

konanie ohľadom „Temešského mostu“ 

 

bod č. 8.7:  Oznámenie o nepriechodnosti turistického chodníka na Temešskú skalu 

Uznesenie č. 53/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

oznámenie o nepriechodnosti turistického chodníka na Temešskú skalu 

 

bod č. 8.8: Zoznam neplatičov 

Uznesenie č. 54/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

zoznam neplatičov 

 

bod č. 8.9: Fotodokumentácia odpadu v obci Temeš a zverejnenie v úradnej tabuli obce 

Uznesenie č. 55/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

fotodokumentáciu odpadu v obci Temeš a zverejnenie v úradnej tabuli obce 

 

bod č. 8.10: Kontrola komínov v domácnostiach 

Uznesenie č. 56/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

berie na vedomie 

kontrolu komínov v domácnostiach 

 

bod č. 8.11: Internetové pripojenie prevádzkované firmou Lukranet 

Uznesenie č. 57/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

internetové pripojenie prevádzkované firmou Lukranet 



Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0  

 

bod č. 8.12: Príprava vatry pri príležitosti 75. výročia SNP 

Uznesenie č. 58/2019 

Obecné zastupiteľstvo v Temeši 

schvaľuje 

prípravu vatry pri príleţitosti 75. výročia SNP 

Hlasovanie poslancov:  Za - 4                                   

                                        Proti - 0 

                                        Zdržal sa  - 0  

 

 

Zapísal: Ľubica Fakanová 

 

 

Overovatelia: Pavel Bernát                                                 Peter Výškrabka                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oľga Fakanová 

starostka obce 

 


