Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 03.10.2019
Počet prítomných poslancov OcZ: 3 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
Počet neprítomných poslancov OcZ: – Ladislav Oršula, ospravedlnený zo súkr. dôvodov
Ľubica Fakanová, ospravedlnená z prac. dôvodov
Občania: Ing. Pavel Bernát, lesný hospodár obce Temeš
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Oznámenie o začatí vodoprávneho konania – Rybníky Temeš
5. Ţiadosť o zmenu uţívania stavby – Jozef Ábel /časť Klin/
6. Kultúrne podujatia IV. štvrťrok 2019
7. Informácie starostky obce
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. Pavla Bernáta za overovateľov p. p. Petra Výškrabku,
Radoslava Krpelana.
3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predloţila starostka obce.
Uznesenia boli splnené.
4. Obci Temeš bolo doručené „Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na ťaţbu riečneho
materiálu“, z koryta vodného toku Nitrica v rkm 35,400 aţ 35, 450 na pozemku KN-C parc. č.
1018 (vodný tok Nitrica) v katastrálnom území Temeš a z pozemku KN-E parc. č. 695 (vodný
tok Nitrica) v katastrálnom území Lomnica. Ţiadosť na OÚ Prievidza, odbor starostlivosti
o ţivotné prostredie, podal Milan Mazáň, bytom pri Mlyne č. 340, 038 54 Krpeľany, ktorý je
majiteľom Rybného hospodárstva Temeš. Vodoprávne konanie bolo začaté na základe
konania ohľadne opravy Temešského mostu, ktoré zvolala obec Temeš dňa 27.08.2019.
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vzali poslanci OcZ na vedomie. Oznámenie je
zaloţené v kancelárii starostky obce v zloţke „Okresný úrad.“
5. Ţiadosť o zmenu uţívania stavby doručil dňa 30.09.2019 p. Jozef Ábel, bytom Pod
Táborom 508/155, Krnča. Ţiada o zmenu účelu uţívania stavby „Nízkokapacitné ubytovacie
zariadenie“ späť na pôvodný účel „Rodinný dom“. Ide len o dokumentačnú zmenu bez
stavebného zásahu. Poslanci OcZ túto zmenu jednomyseľne schválili s výhradou. V ktorej
uviedli: pretoţe rodinný dom súpisné č. 158 je v extraviláne obce, a je vzdialený cca 5 km od
intravilánu obce nebude obec Temeš zabezpečovať v tejto lokalite verejné osvetlenie, vývoz
KO a prehŕňanie snehu, lebo okrem iného prístupová cesta k tejto nehnuteľnosti je po
súkromných pozemkoch majiteľov obce Čavoj. Ţiadosť a odpoveď obce Temeš tvoria prílohu
zápisnice č. 2
6. Kultúrne podujatia IV. štvrťrok 2019 predkladala starostka obce. Podujatia sú zoradené
podľa dátumu konania v prípade nepriaznivého počasia sa aktivity v prírode konať nebudú,
resp. budú preloţené na iný termín. Dňa 13.10.2019 – púšťanie šarkanov,

18.10.2019 – posedenie pri príleţitosti mesiaca Úcty k starším, 19.10.2019 – výstup
samosprávy obce na temešskú skalu, 26.10.2019 – uvítanie detí do ţivota a prijatie jubilantov,
29.-30.11.2019 – zdobenie adventného venca pri OcÚ, 6.12.2019 – mikulášske posedenie.
Termíny kultúrnych podujatí na IV. štvrťrok 2019 vzali poslanci OcZ na vedomie. Prípravu
podujatí odporučili realizovať kultúrnej komisii a starostke obce.
7. Starostka obce informovala poslancov OcZ o ukončení zmluvy z OZV ENVI – PAK
k 31.12.2019. Predmetom tejto zmluvy bola dohoda o podmienkach prevádzkovania
miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zloţku odpadov z obalov
a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce. Zmluvu spoločnosť ENVIPAK vypovedala viacerým obciam. Na základe tejto skutočnosti zástupca spoločnosti
VEPOS, zabezpečuje náhradnú spoločnosť na prevádzkovanie miestneho systému triedeného
zberu KO. Poslanci OcZ vzali informáciu na vedomie. Výpoveď zmluvy tvorí prílohu
zápisnice č. 3
7.1 Lesný hospodár obce Temeš, Ing. Pavel Bernát informoval poslancov OcZ o stave lesného
porastu obce Temeš. Poslanci vzali informáciu lesného hospodára na vedomie.
7.2 Starostka obce informovala o odpovedi z Okresného úradu Trenčín, odboru starostlivosti
o ţivotné prostredie, oddelení ochrany prírody vybraných zloţiek ţivotného kraja, ako vecne
a miestne príslušného orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny o rozhodnutí vo veci
ţiadosti Floriána Bubuniaka, bytom: Morovnianska cesta 1800/34, 972 51 Handlová, ktorý
poţiadal 15.07.2019 o prelety lietajúcim športovým zariadením (dron) v prírodnej rezervácii
Temešská skala, v ktorom platí 5. Stupeň ochrany prírody a v 100 m ochrannom pásme,
v ktorom platí 3 stupeň ochrany. OÚ nevydal súhlas na prelet dronu a nepovolil výnimku zo
zákazu podľa § 16 ods. 1 písm. f) na rušenie pokoja a ticha v chránenom území Temešská
skala. K tomuto povoleniu sa vyjadrovala aj obec Temeš, v ktorom nesúhlasila s preletom
dronu v ŠPR Temešská skala. OÚ Trenčín, vzal námietku obce, ktorá bola prijatá uznesením
OcZ ako opodstatnenú. Rozhodnutie OÚ Trenčín, vzali poslanci OcZ na vedomie.
Rozhodnutie je uloţené v kancelárii starostky obce v zloţke „Okresný úrad“.
7.3 Predseda Urbáru Ing. Pavel Bernát a starostka obce spoločne informovali o riešení
kalamity na turistickom chodníku v temešskej skale. Na základe upozornení Urbárupozemkové spoločenstvo a obce Temeš bola vykonaná obhliadka na mieste kalamity.
Obhliadky sa zúčastnili zástupcovia Okresného úradu Prievidza, Klubu slovenských turistov
a ŠOP na základe ktorej bolo vydané rozhodnutie na vyčistenie turistického chodníka. OÚ
v Trenčíne povolil výnimku zo zákazov podľa § 16 ods. 1 písm. b) a písm. f) zákona
o ochrane prírody a krajiny na zasiahnutie do lesného porastu, poškodenie vegetačného
a pôdneho krytu a rušenie pokoja a ticha v Prírodnej rezervácii Temešská skala, v ktorej platí
5. stupeň ochrany prírody v jednotke priestorového rozdelenia lesa č. 114 v LHC Nitr. Rudno.
Zároveň sa jedná o územie európskeho významu SKUEV0127 Temešská skala. Ţiadateľ je
oprávnený vykonať iba nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti osôb na vyznačenom
turistickom chodníku v prírodnej rezervácii Temešská skala. Orgán ochrany prírody podľa
§82 ods. 12 zákona o ochrane prírody a krajiny stanovil podmienky vykonania činnosti
povolenej týmto rozhodnutím. Rozhodnutie bolo vydané na dobu určitú s platnosťou do
31.12. 2020. Rozhodnutie OÚ Trenčín poslanci OcZ vzali na vedomie. Rozhodnutie v plnom
znení je uloţené v kancelárii starostky obce Temeš v zloţke „Okresný úrad“ a je kedykoľvek
pripravené k nahliadnutiu.
7.4 Starostka informovala o zrušení pobočky Slovenskej sporiteľne v Nitrianskom Rudne,
proti ktorému obec Temeš podala námietku. Zo strany SLSP však táto nebola akceptovaná,
ako dôvod Slovenská sporiteľňa uviedla optimalizáciu a efektívnosť a ekonomickú
rentabilnosť svojich pobočiek. Poslanci OcZ vzali informáciu na vedomie. Pripomienka obce
Temeš a odpoveď na ňu tvorí prílohu zápisnice č. 4

7.5 Hlavný kontrolór obce oboznámil poslancov OcZ o Vnútornom predpise, ktorým sa
určujú podrobnosti o podávaní oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z., členovia OcZ
vzali Vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti o podávaní oznámení v zmysle zákona
č. 54/2019 Z. z., na vedomie, tento tvorí prílohu zápisnice č. 5
7.6 Starostka navrhla vykonať v obci preventívnu protipoţiarnu kontrolu komínov. Poslanci
OcZ jednomyseľne návrh podporili. Preventívna protipoţiarna kontrola komínov bude
vykonaná v mesiaci október preventivárom p. Jozefom Tonhajzerom.
8. Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľka prečítala prijaté
uznesenia. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva o 20:30 hod.
Zapísal: Pavel Bernát
Overovatelia: Peter Výškrabka

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

Radoslav Krpelan

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

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 03.10.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo:
bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia
Uznesenie č. 59/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Hlasovanie poslancov: Za - 3
Proti - 0
Zdrţal sa - 0
Neprítomní - 2
bod č. 3: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 60/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
bod č. 4: Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na ťaţbu riečneho materiálu
z koryta vodného toku Nitrica
Uznesenie č. 61/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
oznámenie o začatí vodoprávneho konania na ťaţbu riečneho materiálu vodného toku Nitrica
bod č. 5: Ţiadosť o zmenu uţívania stavby – Jozef Ábel /časť Klin/
Uznesenie č. 62/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zmenu uţívania stavby z „Nízkokapacitného ubytovacieho zariadenia“ späť na „Rodinný
dom“ pre p. Jozef Ábel /časť Klin/
Hlasovanie poslancov: Za - 3
Proti - 0
Zdrţal sa - 0
Neprítomní - 2

bod č. 6: Kultúrne podujatia IV. štvrťrok 2019
Uznesenie č. 63/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
kultúrne podujatia na IV. štvrťrok 2019
bod č. 7: Informácia o ukončení zmluvy z OZV ENVI – PAK
Uznesenie č. 64/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o ukončení zmluvy z OZV ENVI – PAK
bod č. 7.1: Informácia lesného hospodára Ing. Pavla Bernáta o stave lesného porastu
obce Temeš
Uznesenie č. 65/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu lesného hospodára Ing. Pavla Bernáta o stave lesného porastu obce Temeš
bod č. 7.2: Odpoveď Okresného úradu Trenčín na zákaz preletu dronom v ŠPR,
Temešská skala
Uznesenie č. 66/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
odpoveď Okresného úradu Trenčín na zákaz preletu dronom v ŠPR, Temešská skala
bod č. 7.3: Odpoveď na riešenie kalamity na turistickom chodníku v ŠPR, Temešská
skala
Uznesenie č. 67/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
odpoveď na riešenie kalamity na turistickom chodníku v ŠPR, Temešská skala
bod č. 7.4: Odpoveď k sťaţnosti na zrušenie pobočky Slovenskej sporiteľne
v Nitrianskom Rudne
Uznesenie č. 68/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
odpoveď k sťaţnosti na zrušenie pobočky Slovenskej sporiteľne v Nitrianskom Rudne
bod č. 7.5: Vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti o podávaní oznámení
v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z
Uznesenie č. 69/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti o podávaní oznámení v zmysle zákona
č. 54/2019 Z. z

bod č. 7.6: Preventívna protipoţiarna prehliadka
Uznesenie č. 70/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
preventívnu protipoţiarnu prehliadku komínov
Hlasovanie poslancov: Za - 3
Proti - 0
Zdrţal sa - 0
Neprítomní - 2

Zapísal: Pavel Bernát
Overovatelia: Radoslav Krpelan

Peter Výškrabka

Oľga Fakanová
starostka obce

