Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 1.8.2013
Počet prítomných poslancov OZ: 5 – podľa prezenčnej listiny, príloha zápisnice č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce
- Jana Javorčeková, účtovníčka obce
P R O G R A M : 1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Príprava dňa ľudových tradícii pod Temešskou skalou
4. Rôzne
5. Diskusia
6. Záver
1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18:00 hod. Starostka obce
privítala všetkých prítomných, oboznámila s programom, ktorý poslanci jednomyseľne
schválili.Za overovateľov zápisnice starostka obce určila Tibora Halašku a Miroslava
Čičmanca. Poslanci OZ tento návrh jednomyseľne schválili. Za zapisovateľa zápisnice
starostka obce určila Petra Výškrabku, ktorý bol poslancami OZ jednomyseľne schválený.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predloţila starostka obce.
Uznesenia boli splnené. Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci vzali na vedomie.
3. Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo prípravou dňa ľudových tradícií, ktorý sa bude konať
3.augusta 2013. Hlavným organizátorom tohto dňa je Obec Temeš. Spoluorganizátormi
FSk Košarinka, Urbár – pozemkové spoločenstvo. Ako po iné roky aj tohtoročný sa bude
niesť v znamení temešských špecialít a výrobkov / Poľovnícky dvor- guláš a výstava trofejí,
Dvor šikovných rúk – výrobky z dreva a papiera, Škola tanca – štandardné a latinsko americké tance, Sladký dvor – medovníky, buchty, oškvarkové pagáče plnené lekvárom,
Starobabský dvor – macharne, kapustné halušky, Animačný program pre deti- súťaţe,
hádanky, hry starých materí/. Všetky vystavované práce sú dielami šikovných rúk
Temešancov. Taktieţ kuchárske umenie predvádzajú výlučne občania a rodáci z Temeša.
Ozvučenie a tanečnú zábavu pod holým nebom zabezpečuje Stanislav Fakan st. a chlapi
z bývalej skupiny Wamaja. Zapoţičanie záhradných súprav na sedenie zabezpečia poslanci
OZ. Úpravu amfiteátra pod budovou OcÚ temešská mládeţ. Stretnutie je 3.augusta 2013
o 10:00 na obecnom úrade.
4. Starostka obce informovala poslancov OZ o zaslaní projektu do Komunálnej poisťovne.
Ţiadosť bola zaloţená do zloţky „Projekty obce“.
4.1 Zriadenie klubu pre mládeţ predniesla starostka obce. Navrhla presťahovať miestnu
kniţnicu do priestoru na obecnom úrade a voľný priestor zariadiť pre mládeţ. Poslanci návrh
jednomyseľne podporili s tým, ţe sa určia jasné pravidlá a zodpovednosť za priestor.
Rozhodli pozvať zástupcov mládeţe na zasadnutie OZ v septembri.
5. Poslanci diskutovali k jednotlivým bodom programu rokovania.
Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce ukončila zasadnutie o 20:00 hod., poďakovala všetkým prítomným za účasť.
Oznámila termín nasledujúceho zasadnutia OZ, ktoré sa bude konať dňa 5. septembra 2013
o 18:00 v zasadačke OcÚ.
Zapísal: Peter Výškrabka
Overovatelia: Tibor Halaška
Miroslav Čičmanec

Oľga Fakanová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, konaného dňa 1.augusta 2013
k bodu č. 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 40/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
k bodu č. 3: Príprava dňa ľudových tradícií
Uznesenie č. 41/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
ukladá
pripraviť deň ľudových tradícií
Termín: 03.08.2013
Zodpovední: poslanci OZ
k bodu č. 4: Projekt z Komunálnej poisťovne
Uznesenie č. 42/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
zaslanie projektu
k bodu č. 4.1: Zriadenie klubu mládeže
Uznesenie č. 43/2013
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
ukladá
pozvať zástupcov mládeţe na zasadnutie OZ
Termín: 05.09.2013
Zodpovedná: Jana Javorčeková

Overovatelia: Tibor Halaška
Zapísal: Peter Výškrabka
V Temeši 1. augusta 2013

Miroslav Čičmanec

