Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 17.01.2019
Počet prítomných poslancov OcZ: 5 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Zriadenie komisií
4. Zriadenie komisie podľa čl.7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o
ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov v znení neskorších predpisov
5. Interná smernica zásad odmeňovania poslancov OcZ
6. Určenie platu starostky obce
7. Informácie o rozpracovaných projektoch, žiadostiach
8. Informácie o činnosti obecného úradu
9. Riešenie problému s parkovaním v obci
10. Záver
1 . Zasadnutie otvorila a viedla starostka obce Oľga Fakanová o 18: 00 hod.. Privítala
prítomných, oboznámila s programom, ktorý členovia OcZ jednomyseľne schválili.
2. Za zapisovateľa určila p. Petra Výškrabku za overovateľov p. p. Radoslava Krpelana,
Ladislava Oršulu.
3. Obec Temeš zriadila 5 komisií, ktoré budú pracovať popri OZ. Predseda komisie na
ochranu verejného záujmu bude poslanec OcZ Pavel Bernát. Predsedom finančnej komisie
bude poslanec OcZ Peter Výškrabka, predsedom stavebnej komisie poslancec OcZ Ladislav
Oršula a predsedníčkou komisie kultúry a športu bude poslankyňa OcZ Ľubica Fakanová.
4. Komisiu podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri
výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov bude viesť poslanec
OcZ Radoslav Krpelan.
5. Internú smernicu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva vypracovala
starostka obce. Zásady odmeňovania sú platné od 17.01.2019. Interná smernica je uložená
v kancelárii starostky obce v zložke „Organizačné dokumenty obce Temeš“.
6. Poslanci OcZ zvýšili základný plat starostky obce o 10 %.
7. Informácie o rozpracovaných projektoch obce Temeš podala novozvoleným poslancom
starostka obce spoločne s hlavným kontrolórom obce a zástupcom starostky obce. Za zástupcu
starostka obce v úvode zasadnutia vymenovala poslanca OcZ Petra Výškrabku. Informácie
boli poskytnuté ohľadom podanej žiadosti na zateplenie a výmenu vykurovania KD, ktorá je
momentálne na schvaľovacom procese v PPA Nitra. Kompostéry obec žiadala cez MR MS,
tieto sa už nachádzajú v areáli Kostolná Ves, kde budú skontrolované pracovníkmi PPA
a následne distribuované do domácností. Obec môže opätovne žiadať detské ihrisko, ktoré
nám v minulom roku bolo zamietnuté.
8. Informácie o činnosti obecného úradu podala novozvoleným poslancom starostka obce
spoločne s hlavným kontrolórom obce a zástupcom starostky obce. Ďalej informovala

o povinnostiach v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva, oznámenie o členstvách v ZMOS,
ZMO –HN, RVC Nitra, MR Magura Strážov, Spoločnom OÚ v Novákoch, o žiadostiach na
doručovanie písomností, povinnosti voči Okresnému úradu Prievidza, informácia
o neplatičoch voči obci Temeš, prepočet ceny za vývoz KO na obyvateľa, informácia
o miestnej knižnici, požiarnej zbrojnici, krízovom štábe obce Temeš, chránenom areáli
temešská skala, lesnom hospodárovi. Informácia o sťažnosti na zhotoviteľa VO, súhlas od
členov OcZ na súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby obce., podpísali všetci
poslanci OZ. Informácie o termínoch volieb prezidenta SR a voľby do parlamentu EÚ.
Žiadosti o dotácie z MF SR, ÚV SR, TSK – starostka navrhla žiadať dotáciu na menší
multifunkčný traktor, ktorý by mal aj rozmetadlo na soľ, či frézu na odhŕňanie na cintoríne.
Poslanci OcZ sa vyjadria do 17.2.2019.
9. Riešenie parkovania v obci je ošetrené VZN o využívaní verejných priestranstiev. Obec po
dôkladnom zvážení pristúpi k vyberaniu pokút v prípadne nevhodného parkovania. K tomuto
bodu bude pracovné stretnutie poslancov OcZ .
10. Záver – po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľ prečítal prijaté uznesenia.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť a ukončila zasadnutie Obecného
zastupiteľstva o 21:30 hod.
Zapísal: Peter Výškrabka

Overovatelia: Radoslav Krpelan

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

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

Uzneseni a
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 17.01.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo:
bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia
Uznesenie č. 1/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Hlasovanie poslancov: Za - 4
Proti: - 0
Zdržal sa : - 0
bod č. 3: Zriadenie komisií – finančná, stavebná, KOVP, kultúra a šport
Uznesenie č. 2/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zriadenie komisií – finančná, stavebná KOVP, kultúra a šport
Hlasovanie poslancov: Za - 4
Proti: - 0
Zdržal sa : - 0
bod č. 4: Zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov
Uznesenie č. 3/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
zriadenie komisie o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
bod č. 5: Interná smernica zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 4/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
Internú smernicu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov: Za - 4
Proti: - 1, Ladislav Oršula

Zdržal sa : - 0
bod č. 6: Zvýšenie základného platu starostky obce o 10 %
Uznesenie č. 5/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zvýšenie základného platu starostky obce o 10 %
Hlasovanie poslancov: Za - 4
Proti: - 1, Ladislav Oršula
Zdržal sa : - 0
bod č. 7: Informácie o rozpracovaných projektoch obce Temeš
Uznesenie č. 6/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informácie o rozpracovaných projektoch obce Temeš
bod č. 8: Informácie o činnosti obecného úradu
Uznesenie č. 7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informácie o činnosti obecného úradu
bod č. 9: Riešenie parkovania v obci
Uznesenie č. 8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
riešenie parkovania v obci

Zapísal: Peter Výškrabka
Ladislav Oršula

Overovatelia: Radoslav Krpelan

Oľga Fakanová
starostka obce

