Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 19.04.2018
Počet prítomných poslancov OcZ: 5 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce
- Oľga Fakanová, starostka obce
Program: 1.Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Zápis do kroniky r. 1999, 2000
4. Rozhodnutie o schválení žiadosti o NF –miest. komunikácie
5. Rôzne - Informácie starostky obce
a.) Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 367/2004 o vodách
b.) Poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK
c.) Letecké fotografovanie obce
d.) Žiadosť o vyjadrenie k odňatiu poľnohospodárskej pôdy na
výstavbu rod. domu – p. Ladislav Oršula ml.
e.) Zmluva o výpožičke podperných bodov Obec Temeš – SSE Žilina
f.) Oprava cesty k pomníku pod Lazinou
g.) Registrácia v projekte Wifi zdarma - WiFi4EU
h.) Virtuálny cintorín
i.) Komunálne voľby 2018
1. Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18: 10 hod.. Privítala
prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili.
Za zapisovateľa určila p. Miroslava Čičmanca, za overovateľov p.p. Tibora Šedíka, Petra
Výškrabku.
2. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predloţila starostka obce.
Uznesenia boli splnené.
3. Zápisy do kroniky obce za rok 1999, 2000, 2001, 2002 predkladala p. Mgr. Darina
Blahová. Poslanci obecného zastupiteľstva zápisy do kroniky jednomyseľne schválili .
Zápisy tvoria prílohu zápisnice č. 2
4. Rozhodnutie o schválení ţiadosti o NFP na miestne komunikácie, ktorú obec Temeš
podávala v roku 2015 na všetky miestne komunikácie bola doručená obci Temeš 21.marca
2018. Pôdohospodárska platobná agentúra schválila nenávratný finančný príspevok pre našu
obec vo výške 59 026,61 EUR. Zároveň bolo v dotácii z Opatrenia 7, Podopatrenia 7.2
Aktivita 1 - výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, určené na ktoré miestne
komunikácie sa finančný príspevok môţe pouţiť. Komunikácie boli projektantom Ing.
Róbertom Hartmanom v r. 2015 rozčlenené na 6 úsekov. Úsek 01 OcÚ – dom č. 104, úsek 02
OcÚ – dom č.69, úsek 03 vetva pri KD, úsek 04 vetva pri domoch 121,129, úsek 05 vetva
k domu 88, úsek 06 vetva za kaplnkou. Financie boli v tomto roku pridelené na úsek 01
a úsek 04 vetva pri domoch 121,129. Druhé kolo ţiadostí na podávanie NFP na miestne
komunikácie bude v septembri r. 2018. Obec Temeš sa bude opätovne uchádzať o tieto zdroje
financovania. Starostka obce navrhla poslancom OcZ zváţenie úveru, aby sa urobili miestne
komunikácie v celej obci. Originál a celá projektová dokumentácia je zaloţená v kancelárii
starostky obce. Kópia rozhodnutia o schválení ţiadosti tvorí prílohu č. 3 tejto zápisnice.
5. 1. Dňa 20.03.2018 bola na obci vykonaná kontrola z MV SR, Okresného úradu v Prievidzi,
ktorá bola zameraná na prenesený výkon štátnej správy na úseku štátnej vodnej správy
v súlade so zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov. Kontrolu vykonali Ing. Marta Gilanová, Ing. Hana Kováčová. Záver z kontroly:
vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte „Obec Temeš“ zistené porušenie

všeobecne záväzných právnych predpisov ani interných predpisov. Kontrolný záznam je
zaloţený v kancelárii starostky obce v zloţke – Okresný úrad.
5. 2. Poskytnutie dotácie z TSK na podporu podujatia „Deň ľudových tradícií pod temešskou
skalou“. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška schválil pre obec
Temeš dotáciu vo výške 1 000,00 Eur.
5. 3. Ponuku na letecké fotografovanie poslanci OcZ jednomyseľne schválili. V cene je
zahrnutých 15 snímok na CD v digitálnej podobe, snímky vytlačené vo formáte A3.
Fotografie majú rozlíšenie aţ 36,3 MPix, čo znamená, ţe sa dajú vytlačiť kvalitné snímky
ľubovoľných rozmerov. Tieto budú pouţívané na propagáciu obce Temeš.
5. 4. Ţiadosť p. Ladislava Oršulu o vyňatie poľnohospodárskej pôdy na stavbu rodinného
domu na parc. č. 498/, 498/2, poslanci OcZ jednomyseľne schválili. Ţiadosť aj vyjadrenie
obce ja zaloţené v kancelárii starostky obce v zloţke „Stavebná agenda“.
5. 5. Zmluva o výpoţičke podperných bodov uzatvorená medzi obcou Temeš a SSE Ţilina
bola podpísaná 03.04.2018. Dôvodom uzatvorenia zmluvy je vypoţičanie podperných bodov,
za účelom umiestnenia svietidiel a rozvádzačov verejného osvetlenia. Zmluva o výpoţičke
podperných bodov je zaloţená v kancelárii starostky obce v zloţke „Zmluvy a dohody“.
5. 6. O opravu cesty v k. ú. Temeš v časti „Pod Lazinou“, poţiadala rodina Katanová. Na
základe osobnej obhliadky poslanci OcZ jednomyseľne rozhodli túto opraviť v rámci
moţností obce Temeš. Na ceste nad rodinným domom č. 109 bude v máji urobený priepust,
aby voda tečúca spod temešskej skaly bola odráţaná do koryta potoka a netvorila hlavne
v zimných mesiacoch ľad po celej ploche tejto poľnej cesty. Fotografie rod. Katanovej tvoria
prílohu zápisnice č. 4
5. 7. Projekt WiFi4EU je určený občanom EÚ a jej návštevníkom, ktorí budú mať bezplatný
prístup do siete Wi-Fi na verejných priestranstvách, ako sú parky, námestia, verejné budovy,
kniţnice a zdravotné strediská v celej EÚ. Registrácia obce Temeš prebehla 04.04.2018,
potvrdenie registrácie tvorí prílohu tejto zápisnice č. 5
5. 8. Naša obec má od tohto roku spracovaný projekt virtuálneho cintorína, ktorý vznikol
nielen ako súčasť širšieho riešenia informačného systému cintorína pre potreby obce Temeš,
ale aj v rámci rozšírenia cintorínskych sluţieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálny
cintorín je evidencia hrobových miest obce Temeš. Projekt bol zrealizovaný spoločnosťou
3WSlovakia s.r.o. Portál slúţi nielen občanom obce Temeš, ale aj širšej verejnosti ako
komunikačné rozhranie pre pouţívateľov internetu z celého sveta. Na portáli môţu
záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, prípadne podľa čísla hrobu, môţu si
pozrieť polohu hrobu na digitálnej mape cintorína a tieţ pozrieť si fotografiu náhrobku.
Súčasťou informačného portálu sú tieţ informačné tabule, ktoré budú inštalované priamo na
cintoríne Temeši v priebehu mesiaca apríl.
5. 9. Starostka obce informovala členov OcZ, o komunálnych voľbách 2018. Súčasné Obecné
zastupiteľstvo musí do konca júla 2018 schváliť počet poslancov a úväzok starostu obce na
nasledujúce volebné obdobie. Politické strany uţ v tomto období poţadujú návrhy na
starostov a poslancov OcÚ.
Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín nasledujúceho
zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončila o 20:30 hod.
Zapísal: Miroslav Čičmanec
Overovatelia: Peter Výškrabka

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

Tibor Šedík

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

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 19.04.2018
Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo:
bod č. 2: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
bod č. 3: Zápis do kroniky r. 1999, 2000,2001,2002
Uznesenie č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zápis do kroniky r. 1999, 2000, 2001, 2002
bod č. 4: Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP na miestne komunikácie
Uznesenie č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
rozhodnutie o schválení ţiadosti o NFP na miestne komunikácie
bod č. 5.1: Kontrola dodržiavania zákona NR SR č. 367/2004 o vodách
Uznesenie č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
kontrolu dodrţiavania zákona NR SR č. 367/2004 o vodách
bod č. 5.2: Poskytnutie dotácie z TSK na podporu podujatia „Deň ľudových tradícií“
Uznesenie č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
poskytnutie dotácie z TSK na podporu podujatia „Deň ľudových tradícií“
bod č. 5.3: Ponuka na letecké fotografovanie
Uznesenie č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
ponuku na letecké fotografovanie
bod č. 5.4: Žiadosť p. Ladislava Oršulu o vyňatie poľnohospodárskej pôdy
Uznesenie č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
ţiadosť p. Ladislava Oršulu o vyňatie poľnohospodárskej pôdy

bod č. 5.5: Zmluva o výpožičke podperných bodov uzatvorená medzi obcou Temeš
a SSE Žilina
Uznesenie č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
zmluvu o výpoţičke podperných bodov uzatvorenú medzi obcou Temeš a SSE Ţilina
bod č. 5.6: Žiadosť o opravu cesty pod „Lazinou“ - rod. Katanová
Uznesenie č. 25/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
ţiadosť o opravu cesty pod „Lazinou“ - rod. Katanovej
bod č. 5.7: Projekt WiFi4EU
Uznesenie č. 26/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
projekt WiFi4EU
bod č. 5.8: Spracovaný projekt virtuálneho cintorína
Uznesenie č. 27/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
spracovaný projekt virtuálneho cintorína
bod č. 5.9: Komunálne voľby 2018
Uznesenie č. 28/2018
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o komunálnych voľbách 2018
Zapísal: Miroslav Čičmanec
Overovatelia: Peter Výškrabka

Tibor Šedík

Oľga Fakanová
starostka obce

