Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 23.01.2014
Počet prítomných poslancov OZ: 4 – podľa prezenčnej listiny, príloha zápisnice č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce
Počet neprítomných poslancov OZ: Milan Bagin, ospravedlnený z pracovných dôvodov
Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenie
3. Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce – schválenie
4. Rôzne
1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18:00 hod. Starostka privítala
prítomných a oboznámila s programom, ktorý poslanci jednomyseľne schválili. Za
overovateľov zápisnice starostka určila p. Miroslava Čičmanca a p. Petra Výškrabku. Za
zapisovateľa zápisnice p. Ladislava Katanu.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené. Správu o kontrole plnenia uznesení poslanci OZ vzali na vedomie.
3. Neuplatňovanie programovej štruktúry v rozpočte obce navrhla starostka obce. Ako dôvod
uviedla novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách samosprávy zo dňa
29.11.2013, kde bolo okrem iného schválené: - doplnenie odseku 5, podľa ktorého môže
obecné zastupiteľstvo obce do 2 000 obyvateľov rozhodnúť o neuplatňovaní programovej
štruktúry v rozpočte obce. Poslanci OZ návrh jednomyseľne schválili.
4. Starostka informovala poslancov o záujme zo strany občanov obce Ráztočno na odkúpenie
zostatku vleku z našej obce. Lyžiarsky vlek je po rozkradnutí nefunkčný návrh zo strany obce
Ráztočno je odkúpiť vlek za šrotovú cenu. Poslanci túto ponuku akceptovali z odôvodnením,
že vlek už nie je schopný prevádzky a následne môže byť aj jeho zvyšok rozkradnutý.
Poslanci OZ návrh jednomyseľne schválili.
4.1 Starostka informovala o odpovedi zo SSE – Distribúcia na výmenu elektrického stĺpu
k ŠPR - Temešská skala. Poslanci odporučili žiadosť o výmenu opätovne zaslať na SSE.
4.2 Starostka informovala o žiadosti z TSK o „Programe verejných prác na roky 2015 – 2017“
za obec Temeš sme naplánovali 1. Rekonštrukciu miestnych komunikácií /5 km/,
2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia, 3. Rekonštrukcia kultúrneho domu. Na rok 2014 obec
naplánovala rekonštrukciu miestnej komunikácie do „Kopanice“. Náter strechy domu smútku,
úpravu okolia pri pomníku padlých v časti Lazina a rekonštrukciu soc. zariadení v kultúrnom
dome. Klub mládeže začne fungovať od 1.2.2014
4.3 Kultúrne akcie na rok 2014 sú naplánované nasledovne: 1.3.2014 fašiangy, 30.4.2014
stavanie mája, 10.5.2014 spoločný výstup 9 obcí na Maguru, 11.5.2014 deň matiek,
31.5.2014 deň detí, 2.8.2014 deň ľudových tradícií, 24.10. 2014 mesiac úcty k starším.
Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva o 19:30 hod., poďakovala za
účasť. Oznámila termín nasledujúceho zasadnutia, ktoré sa bude konať 20.2.2014 o 18:00
hod., v zasadačke obecného úradu.
Zapísal: Ladislav Katana
Overovatelia: Miroslav Čičmanec
.................................
Peter Výškrabka

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

Oľga Fakanová
starostka obce

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 23.januára 2014
k bodu č. 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 1/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OZ
k bodu č. 3: Neuplatňovanie programovej štruktúry obce
Uznesenie č. 2/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zostavenie a predkladanie rozpočtu obce bez programovej štruktúry
k bodu č. 4: Odkúpenie zostatku lyžiarskeho vleku
Uznesenie č. 3/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
odpredaj zostatku lyžiarskeho vleku
k bodu č. 4.1: Výmena elektrického stĺpu ŠPR – Temešská skala
Uznesenie č. 4/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
odporúča
opätovne zaslať žiadosť o výmenu
Termín: 31.1.2014
Zodpovedná: Jana Javorčeková
k bodu č. 4.2: Plán prác obce na rok 2014 a rok 2015- 2017
Uznesenie č. 5/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
plán práce na rok 2014 a roky 2015 – 2017
k bodu č. 4.3: Kultúrne akcie na rok 2014
Uznesenie č. 6/2014
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
kultúrne akcie na rok 2014

Zapísal: Ladislav Katana
Overovatelia: Miroslav Čičmanec

Peter Výškrabka

