Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 24.03.2022
Počet prítomných poslancov OcZ: 3 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce
Neprítomný poslanec OcZ: Pavel Bernát, ospravedlnený z dôvodu PN
Radoslav Krpelan, ospravedlnený
Program zasadnutia: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Návrh VZN č.1/2022 o prevádzkovom poriadku na pohrebisku
na obecnom cintoríne v Temeši
5. Zmena rozpočtu č. 1/2022
6. Majetkové usporiadanie pozemkov SPF
7. Žiadosť predsedníčky Okresného súdu v Prievidzi
8. Video vizitka obce k 690. výročiu obce Temeš
9. Rôzne
10. Záver
1 . Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 17: 30 hod.. Privítala
prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili.
Konštatovala, že zasadnutie OcZ je uznášania schopné. Účasť členov Obecného
zastupiteľstva v počte 3/5.
2. Za zapisovateľa určila p. Ľubica Fakanová za overovateľov p. p. Peter Výškrabka, Ladislav
Oršula.
3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené.
4. Návrh VZN č. 1/2022 predkladala starostka obce Temeš. Poslanci Obecného zastupiteľstva
sa s návrhom stotožnili a odporučili ho v predkladanom znení zverejniť. Návrh VZN č.1/2022
o prevádzkovom poriadku na pohrebisku na obecnom cintoríne v Temeši, bude zverejnený
v úradnej tabuli obce Temeš, na stránke obce Temeš a portáli www.slovensko.sk od
25.03.2022 do 09.04.2022. Návrh VZN č. 1/2022 tvorí prílohu zápisnice č. 2.
5. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 predkladala starostka obce
Temeš. Návrh bol predložený Obecnému zastupiteľstvu v súlade s ods. 2 písm. b) § 14 zákona
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách Územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a to
z dôvodu finančného daru vo výške 3 000,00 eur. Príjmy a výdavky bežného rozpočtu tak
budú upravené v celkovej sume 3 000,00 €. Poslanci OcZ rozpočet jednomyseľne schválili.
Návrh na zmenu rozpočtu tvorí prílohu zápisnice č. 3. Hlasovanie poslancov - Za: Ľubica
Fakanová, Ladislav Oršula, Peter Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: Radoslav
Krpelan, Pavel Bernát.
6. Majetkové usporiadanie pozemkov medzi obcou Temeš a Slovenským Pozemkovým
Fondom – odpoveď. Obec Temeš žiadala v roku 2019 usporiadanie pozemkov v k. ú. obce,
ktorých vlastníkom je SPF. Dňa 9.3.2022 obec Temeš dostala odpoveď, že žiadané pozemky
zostávajú vo vlastníctve SPF a pozemok p. č. E KN č. 25/2 patrí do správy Slovenského
Vodohospodárskeho Podniku, ktorý ho požiadal previesť do svojej správy. Poslanci OcZ vzali
odpoveď SPF na vedomie. Odpoveď SPF tvorí prílohu zápisnice č. 4.

7. Žiadosť predsedníčky Okresného súdu v Prievidzi o súčinnosť pri zabezpečovaní zvolenia
kandidátov na funkciu prísediaceho z nášho samosprávneho obvodu predkladala starostka obce
Temeš. Za obec Temeš boli v minulom období prísediacimi pri Okresnom súde dvaja občania.
Poslanci OcZ vzali list predsedníčky Okresného súdu v Prievidzi na vedomie. Žiadosť predsedníčky
Okresného súdu v Prievidzi tvorí prílohu zápisnice č. 5.
7.1 Súhlas k zvoleniu, prehlásenie a dotazník kandidáta na voľbu prísediaceho doručil na obecný úrad
p. Ladislav Katana, ktorý túto funkciu vykonával už dve volebné obdobia. Po rozprave poslanci
Obecného zastupiteľstva jednomyseľne schválili pána Ladislava Katanu za prísediaceho pre Okresný
súd v Prievidzi. Hlasovanie poslancov - Za: Ľubica Fakanová, Ladislav Oršula, Peter

Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: Radoslav Krpelan, Pavel Bernát.
8. Video vizitka k 690. výročiu obce Temeš. Návrh na vyhotovenie video materiálu
predkladala starostka obce Temeš. Video materiál pre obec Temeš vyhotoví náš rodák Ján
Krpelan, ktorý pri osobnom kontakte sľúbil starostke obce a poslancovi OcZ Radoslavovi
Krpelanovi túto službu zabezpečiť. Poslanci obecného zastupiteľstva Video vizitku v réžii p.
Ján Krpelan jednomyseľne odsúhlasili. Hlasovanie poslancov - Za: Ľubica Fakanová,
Ladislav Oršula, Peter Výškrabka. Proti: 0, Zdržal sa: 0, Neprítomný: Radoslav Krpelan,
Pavel Bernát.
9. Žiadosť o kúpu obecného pozemku manželov Naďa a Jozef Bernát, Temeš č. 142,
predkladala starostka obce Temeš. Manželia Naďa a Jozef Bernát, žiadajú obec Temeš o kúpu
p. č. 759/9 v k. ú. Temeš s rozlohou 118m2, ktorá je vlastníctvom obce Temeš, avšak je
súčasťou ich zastavanej plochy. Pri kúpe p. č. 759/1, ktorú od obce Temeš v roku 1997
odkúpili dostali ústny prísľub vtedajšieho OcÚ k odkúpeniu tejto parcely. Poslanci Obecného
zastupiteľstva v rozprave dospeli k názoru, že predmetnú parcelu obce Temeš odpredá za
nasledovných podmienok: a.) obec pozemok odpredá priamym predajom, b.) žiadateľ
akceptuje cenu vyčíslenú znaleckým posudkom, c.) znalecký posudok bude zarátaný do
predajnej ceny. Poslanci OcZ odporučili starostke obce zistiť, či žiadateľ bude akceptovať
podmienky určené obcou. Žiadosť tvorí prílohu zápisnice č. 8.
9.1 Starostka obce informovala poslancov OcZ o začatí murárskych prác v miestnosti
bývalého klubu dôchodcov. Poslanci OcZ vzali informáciu na vedomie.
9.2 Starostka obce informovala poslancov OcZ o prácach na cintoríne, ktoré budú vykonané
v dňoch 16. – 17.5.2022 do toho času obec Temeš vyhlási brigádu pri úprave cesty
k miestnemu cintorínu a vypíleniu starých stromov v jeho okolí. Poslanci OcZ vzali
informáciu na vedomie.
9.3 Starostka obce informovala poslancov OcZ o kultúrnom podujatí, ktoré sa uskutoční dňa
30.04.2022, pôjde o stavanie májov, kolaudáciu sociálnych zariadení a traktora. Sociálne
zariadenia sa samospráve obce podarilo rekonštruovať v minulom roku. Práce boli ukončené
v mesiaci október a vtedy sa už nemohli organizovať spoločenské podujatia pre ochorenie
COVID – 19. Traktor obec prijala do majetku obce v decembri 2021. Zabezpečenie podujatia
bude riešiť starostka obce a kultúrna komisia. Poslanci OcZ vzali správu o kultúrnom podujatí
na vedomie.
9.4 Starostka informovala o podaní projektu na TSK na úpravu okolia požiarnej zbrojnice.
Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia,
ktoré overovatelia zápisnice ústne odobrili. Starostka obce poďakovala prítomným za účasť
na rokovaní. Rokovanie ukončila o 20:00 hod.
Zapísal: Ľubica Fakanová
Overovatelia: Peter Výškrabka

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

Ladislav Oršula

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

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

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 24.03.2022
Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo:
bod č. 1: Program rokovania
Uznesenie č. 19/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
program rokovania
Hlasovanie poslancov: Za – Ľubica Fakanová, Ladislav Oršula,
Peter Výškrabka
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný – Pavel Bernát, Radoslav Krpelan
bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia
Uznesenie č. 20/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Hlasovanie poslancov: Za – Ľubica Fakanová, Ladislav Oršula,
Peter Výškrabka
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný – Pavel Bernát, Radoslav Krpelan
bod č. 3: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 21/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného zastupiteľstva
bod č. 4: Návrh VZN č.1/2022 o prevádzkovom poriadku na pohrebisku na obecnom
cintoríne v Temeši
Uznesenie č. 22/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
návrh VZN č.1/2022 o prevádzkovom poriadku na pohrebisku na obecnom cintoríne v Temeši

bod č. 5: Zmena rozpočtu č.1/2022 rozpočtovým opatrením č. 1/2022
Uznesenie č. 23/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022
Hlasovanie poslancov: Za – Ľubica Fakanová, Ladislav Oršula,
Peter Výškrabka
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný – Pavel Bernát, Radoslav Krpelan
bod č. 6: Majetkové usporiadanie pozemkov SPF – odpoveď
Uznesenie č. 24/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
odpoveď k majetkovému usporiadaniu pozemkov SPF
bod č. 7: Žiadosť predsedníčky Okresného súdu v Prievidzi
Uznesenie č. 25/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
žiadosť predsedníčky Okresného súdu v Prievidzi

bod č. 7.1: Súhlas k zvoleniu pána Ladislava Katanu za prísediaceho k Okresnému súdu v PD
Uznesenie č. 26/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
pána Ladislava Katanu za prísediaceho k Okresnému súdu v Prievidzi

Hlasovanie poslancov: Za – Ľubica Fakanová, Ladislav Oršula,
Peter Výškrabka
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný – Pavel Bernát, Radoslav Krpelan
bod č. 8: Video vizitka obce k 690. výročiu obce Temeš
Uznesenie č. 27/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
pána Jána Krpelana na vytvorenie video vizitky k 690. výročiu obce Temeš
Hlasovanie poslancov: Za – Ľubica Fakanová, Ladislav Oršula,
Peter Výškrabka
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný – Pavel Bernát, Radoslav Krpelan

bod č. 9: Žiadosť o kúpu obecného pozemku manž. Naďa a Jozef Bernát, 972 29
Temeš č. 142
Uznesenie č. 28/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
odporúča
starostke obce zistiť, či žiadateľ bude akceptovať podmienky určené obcou
Hlasovanie poslancov: Za – Ľubica Fakanová, Ladislav Oršula,
Peter Výškrabka
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný – Pavel Bernát, Radoslav Krpelan
bod č. 9.1: Informácia o začatí prác v Klube dôchodcov
Uznesenie č. 29/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o začatí prác v Klube dôchodcov
bod č. 9.2: Informácia o prácach na miestnom cintoríne
Uznesenie č. 30/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o prácach na miestnom cintoríne v dňoch 16. -17.5.2022
bod č. 9.3: Informácia o kultúrnom podujatí
Uznesenie č. 31/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o kultúrnom podujatí dňa 30.4.2022
bod č. 9.3: Informácia o kultúrnom podujatí
Uznesenie č. 32/2022
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o podaní projektu na TSK na úpravu okolia požiarnej zbrojnice
Zapísal: Ľubica Fakanová
Overovatelia: Peter Výškrabka

Ladislav Oršula

Oľga Fakanová
starostka obce

