Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo 26.2.2015
Počet prítomných členov OcZ: 4-podľa prezenčnej listiny, príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór
obce
Počet neprítomných členov OcZ: 1 – Milan Bagin, ospravedlnený z pracovných dôvodov
Program: 1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia
3. Program rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020
4. Rôzne
1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18.00 hod.. Starostka privítala
prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili. Za
overovateľov zápisnice určila p. p. Ladislava Katanu, Petra Výškrabku. Za zapisovateľa p.
Miroslava Čičmanca.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predloţila starostka obce. Uznesenia
boli splnené. Správu o plnení uznesení vzali členovia OcZ na vedomie.
3. Starostka obce informovala o novej výzve čerpania „eurofondov“ na roky 2014-2020. Dňa
18.12.2014 Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na
programové obdobie 2014-2020 /IROP/ vykonávacím rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo
dňa 18.decembra 2014. Starostka odporučila členom OcZ ţiadať dotáciu z Programu rozvoja
vidieka – Opatrenie č. 7 Základné sluţby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach. Finančné
prostriedky navrhla ţiadať na rekonštrukciu miestnych komunikácií v celkovej dĺţke 4 km.
Poslanci návrh starostky jednomyseľne schválili.
3.1 Starostka navrhla členom OcZ podpísať zmluvu o poskytovaní sluţieb na vypracovanie
projektu na rekonštrukciu miestnych komunikácií s projektovo manaţérskou spoločnosťou
Support & Consulting, Trenčín. Poslanci jednomyseľne schválili podpísanie zmluvy
o poskytovaní sluţieb projektového manaţmentu týkajúceho sa projektu z PRV na
rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 800 eur + DPH.
3.2 Ďalej starostka navrhla členom OcZ podpísať zmluvu na vypracovanie projektovej
dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. Realizáciu projektovej
dokumentácie pre obec Temeš by zabezpečoval Ing. Róbert Hartmann, autorizovaný stavebný
inţinier v oblasti dopravných stavieb. Poslanci podpísanie zmluvy na vypracovanie projektovej
dokumentácie jednomyseľne schválili vo výške do 1000 eur.
3.3 Starostka po rokovaní s Ing. Hartmannom navrhla členom OcZ osloviť spoločnosť
Geosluţba Prievidza na zakúpenie podkladov /polohopis a výškopis/, pre potreby na
rekonštrukciu miestnych komunikácií. Geosluţba disponuje potrebnými podkladmi
a vypracovanie nových by bola dlhodobejšia záleţitosť. Obec v tejto fáze príprav potrebuje čo
najrýchlejšie riešenia, aby sme mohli projekty odovzdať v prvých moţných termínoch na PPA
Trenčín. Poslanci jednomyseľne schválili úhradu potrebných podkladov od Geosluţba Prievidza
vo výške 100 eur + DPH.
4. Starostka ďalej informovala o zaslaní ţiadosti na dotáciu z MF SR na individuálne potreby
obce na rekonštrukciu cesty do „Kopanice“. Obec poţadovala dotáciu vo výške 16 647,23 eur.
Výsledky dotačného systému budú známe v októbri 2015. Ţiadosť o dotáciu je zaloţená v zloţke

„Projekty obce“ v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek k nahliadnutiu.
4.1 Informácia starostky bola o ţiadosti na dotáciu z okresného úradu v Trenčíne na vojnové
hroby. Obec ţiadala dotáciu 800 eur na rekonštrukciu pomníka padlým hrdinom pod „Lazinou“.
Ţiadosť je na rozpočtový rok 2016. Obec opätovne zasielala evidenciu vojnových hrobov.
Ţiadosť je zaloţená v zloţke „Projekty obce“ v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek
k nahliadnutiu.
4.2 Do rozvojového programu verejných prác TSK na obdobie rokov 2016-2018 obec Temeš
predkladala – Rekonštrukciu miestnych komunikácií, rekonštrukciu verejného osvetlenia,
rekonštrukciu miestneho rozhlasu a rekonštrukciu KD. Rozvojový program VP tvorí prílohu č. 2
tejto zápisnice.
4.3 Obec zasiela ţiadosť na TSK o dotáciu vo výške 1 500 eur. Ţiadosť je zaloţená v zloţke
„Projekty obce“ a je kedykoľvek k nahliadnutiu.
4.4 Starostka informovala členov OcZ o stanovisku zo Štátnej ochrany prírody SR, správy
chránenej krajinnej oblasti Ponitrie na opílenie drevín / 6 ks jaseň štíhly, 3 ks javor mliečny/,
ktoré odporučil Ing. Radoslav Poţgaj PhD., vykonať pánovi Milanovi Smatanovi. Ţiadosť
manţelov Halaškových, vyjadrenie Okresného úradu, odboru starostlivosti o ţivotné prostredie
v Prievidzi, stanovisko Štátnej ochrany prírody, správy krajinnej oblasti Ponitrie, korešpondencia
obce Temeš tvoria prílohu tejto zápisnice č. 3, ako jeden dokument.
4.5 Starostka informovala o rozhodnutí Okresného úradu, pozemkového a lesného odboru
v Prievidzi, ktorý schválil usporiadanie pozemku p. Vladimíra Bagina na parcele č. 351/3
o výmere 20m2 – TTP, ktorá bola zabratá pod výstavbu „účelového zariadenia“. Rozhodnutie je
zaloţené v zloţke „Stavby a Kolaudačné rozhodnutia“ v kancelárii starostky obce.
4.6 Starostka obce predloţila členom OcZ mailovú poštu od p. Mgr. Jany Blahovej a zároveň
odpoveď starostky obce zo dňa 5.februára 2015. Poslanci poštu vzali na vedomie. Mailová
komunikácia tvorí prílohu tejto zápisnice č. 4
Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na zasadnutí a oznámila termín nasledujúceho
zasadnutia, ktoré sa bude konať 26.3.2015 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ, pokiaľ nebude váţny
dôvod na zmenu termínu.
Zapísal: Miroslav Čičmanec
Overovatelia: Ladislav Katana
.......................................
Peter Výškrabka
.......................................

Oľga Fakanová

starostka obce
UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 26.2.2015
k bodu č. 2:Kontrola uznesení
Uznesenie č. 15/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
k bodu č. 3: Ţiadosť obce na rekonštrukciu miestnych komunikácií z PRV
Uznesenie č. 16/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
ţiadosť obce na rekonštrukciu miestnych komunikácií z PRV
k bodu č. 3.1: Podpis zmluvy o poskytovaní sluţieb na projektový manaţment vo výške
800 € + DPH – spoločnosť Support & Consulting
Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
podpis zmluvy spoločnosť Support & Consulting
k bodu č. 3.2: Podpis zmluvy - Ing. Róbert Hartmann, na vypracovanie projektovej
dokumentácie na miestne komunikácie do 1 000 eur
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
podpis zmluvy s Ing. Róbertom Hartmannom
k bodu č. 3.3: Zakúpenie podkladov od spoločnosti Geosluţba Prievidza pre potreby na
rekonštrukciu miestnych komunikácií vo výške 100 eur + DPH
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zakúpenie podkladov od spoločnosti Geosluţba Prievidza
k bodu č. 4: Informácia starostky o dotáciu z MF SR na rekonštrukciu miestnej
komunikácie

Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
zaslanie ţiadosti na dotáciu z MF SR
k bodu č. 4.1: Ţiadosť o dotáciu na vojnové hroby z OÚ Trenčín
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
zaslanie ţiadosti na dotáciu z OÚ Trenčín
k bodu č. 4.2: Informácia starostky o rozvojovom programe verejných prác
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o rozvojovom programe verejných prác
k bodu č. 4.3: Ţiadosť o dotáciu z TSK
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
ţiadosť o dotáciu z TSK
k bodu č. 4.4: Stanovisko Štátnej ochrany prírody k výrubu drevín p. Milana Smatanu
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
stanovisko Štátnej ochrany prírody
k bodu č. 4.5: Vyjadrenie OÚ, odbor pozemkového a lesného odboru Prievidza k stavbe
p. Vladimíra Bagina
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
vyjadrenie OÚ, odbor pozemkového a lesného odboru v Prievidzi
k bodu č. 4.6: Mailová pošta od p. Mgr. Jany Blahovej a odpoveď starostky obce
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
mailovú poštu p. Jany Blahovej a odpoveď starostky obce
Zapísal: Miroslav Čičmanec
Overovatelia: Ladislav Katana, Peter Výškrabka

Oľga Fakanová
starostka obce

