Zápisnica
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Temeši, ktoré sa konalo dňa 13.02.2020
Počet prítomných poslancov OcZ: 4 – podľa prezenčnej listiny- príloha č. 1
- Oľga Fakanová, starostka obce
- Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce
- Jana Javorčeková, samostatný odborný referent
Neprítomný poslanec OcZ: Pavel Bernát, ospravedlnený z dôvodu PN
Program: 1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov
3. Kontrola uznesení
4. Dodatok k zmluve VEPOS, s.r.o.
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z TSK
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR
8. Žiadosti občanov o vyňatie z pôdneho fondu
9. Informácie starostky obce Temeš
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. Ľubicu Fakanovú za overovateľov p. p. Ladislava Oršulu,
Radoslava Krpelana.
3. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí predložila starostka obce.
Uznesenia boli splnené.
4. Dodatok k zmluve VEPOS, s.r.o. o odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu
predkladala starostka obce Temeš. Ceny sa oproti vlaňajšiemu roku zvýšili nasledovne:
Rok 2019
Rok 2020
- zmesový komunálny odpad
29,56 €/t
33,83 €/t
- objemný odpad
31,09 €/t
34,66 €/t
- drobný stavebný odpad
31,15 €/t
34,34 €/t
- rekultivácia skládky
4,76 €/t
4,89 €/t
Poslanci OcZ vzali dodatok č. 2 k zmluve s VEPOS s.r.o., na vedomie. Dodatok k zmluve je
uložený v kancelárii starostky obce v zložke „Zmluvy“.
5. Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR predkladala starostka obce. Obec Temeš žiada
z MF SR financie vo výške 15 000,00 eur na opravu miestneho rozhlasu. Žiadosť je uložená
v zložke „Projekty obce“ v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek prístupná k
nahliadnutiu. Poslanci OZ žiadosť vzali na vedomie.
6. Žiadosť o poskytnutie dotácie z TSK, predkladala starostka obce. Obec Temeš, žiada
z rozpočtu TSK, dotáciu vo výške 1 500,00 eur na podujatie „Deň ľudových tradícií“.
Žiadosť je uložená v zložke „Projekty obce“ v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek
prístupná k nahliadnutiu. Poslanci OZ žiadosť vzali na vedomie.
7. Žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR predkladala starostka obce.
Obec Temeš žiadala z finančnej rezervy predsedu vlády dotáciu vo výške 10 000,00 eur na
Opravu havarijného stavu vykurovania a sociálnych zariadení v kultúrnom dome. Žiadosť je

uložená v zložke „Projekty obce“ v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek prístupná k
nahliadnutiu. Poslanci OZ žiadosť vzali na vedomie.
8. Žiadosti občanov o vyňatie z pôdneho fondu predkladala starostka obce. Dňa 10.02.2020
bola obci Temeš doručená žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy na výstavbu
rekreačných chát v k. ú. Obce Temeš na parcele č.145, ktorá je v osobnom vlastníctve p. p.
Jaroslav Matieska a Jana Matiesková. Vlastníkmi boli doručené všetky potrebné doklady.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili odňatie poľnohospodárskej pôdy na výstavbu
rekreačných chát a spevnených plôch - cesty. Žiadosť o vyjadrenie obce je prílohou zápisnice
č. 2 a výpis z uznesenia je založený v kancelárii starostky obce v zložke “Výpisy z uznesení.“
8.1 Dňa 10.02.2020 bola obci Temeš doručená žiadosť o odňatie poľnohospodárskej pôdy
k legalizácii k záberu poľnohospodárskej pôdy a o určenie súpisného čísla pre stavby v k. ú.
Obce Temeš na parcelách č. 761/1, 761/3, 761/4, 761/5 spevnené plochy a dvor, ktoré sú
v osobnom vlastníctve p. p. Jaroslav Matieska a Jana Matiesková. Vlastníkmi boli doručené
všetky potrebné doklady. Poslanci OZ jednomyseľne schválili odňatie poľnohospodárskej
pôdy na spevnené plochy a dvor. Žiadosť o vyjadrenie obce je prílohou zápisnice č. 3 a výpis
z uznesenia je založený v kancelárii starostky obce v zložke “Výpisy z uznesení.“
9. Starostka predkladala žiadosť z Programu obnovy dediny pre rok 2020. Obec žiada z POD
formou dotácie z environmentálneho fondu, dotáciu vo výške 5 700,00 eur na výsadbu zelene,
prestrešenie schodov a celkovú úpravu okolia Domu smútku. Žiadosť je uložená v zložke
„Projekty obce“ v kancelárii starostky obce a je kedykoľvek prístupná k nahliadnutiu.
Poslanci OZ žiadosť vzali na vedomie.
9.1 Starostka obce informovala poslancov OZ o ponuke firmy CBS, Banská Bystrica na knihu
pod názvom „Prievidza a okolie z neba“ v ktorej môže byť prezentovaná aj obec Temeš.
Poslanci OZ jednomyseľne schválili nákup kníh v počte 50 ks.
9.2 Starostka informovala o vypílení 2 ks stromov pri cintoríne, ktoré boli na pozemku obce
Temeš a hrozilo ich zlomenie v prípade silných vetrov. Tretí strom bol nárazom silného
zlomený a poškodil elektrické vedenie, čo spôsobilo výpadok elektrickej energie v dvoch
domácnostiach obci Čavoj.
9.3 Starostka obce informovala o stretnutí so zástupcom Bratislavského regionálneho
ochranárskeho združenia p. Duchoňom a predsedom Urbár-pozemkové spoločenstvo Temeš,
Ing. Pavlom Bernátom, dňa 29.01.2020 na ktorom sa menovaní dohodli a podporili projekt
„Obnova endemických druhov a suchomilných trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho
a Alpského bioregiónu.“ Čo znamená udržiavanie vrcholu Temešskej skaly /vypílenie krovín/.
Poslanci OZ túto informáciu vzali na vedomie.
9.4 Informáciu ohľadom listu občanom na vypílenie, opílenie drevín a kosenie tráv
v intraviláne obce Temeš prezentovala starostka obce. Z obce Temeš bolo odoslaných viac
ako 70 listov, 280 vlastníkom na základe rozhodnutia OZ zo dňa 14.11.2019, kedy obecné
zastupiteľstvo odporučilo starostke obce vyzvať vlastníkov pozemkov k spomínaným
aktivitám. Poslanci OcZ, oznam vzali na vedomie.
9.5 Zástupca starostky obce p. Peter Výškrabka, poslanec OZ p. Ladislav Oršula a starostka
obce sa stretli s pracovníkmi ohľadne rekonštrukcie toaliet v Kultúrnom dome. Zástupca
starostky obce vypracoval nákres, ako budú nové toalety vyzerať. Za túto aktivitu a opravu
kotla v kotolni budovy OcÚ mu starostka obce poďakovala. Poďakovanie vyslovila aj
poslancovi OcZ p. Radoslavovi Krpelanovi za informáciu ohľadom traktora.
9.6 Starostka ďalej informovala o kultúrnych a športových podujatiach na rok 2020 a podala
informáciu o tom, že FS Košarinka, dňa 14.februára 2020, dostane ocenenie predsedu TSK
za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry a za reprezentáciu Trenčianskeho
samosprávneho kraja pri príležitosti 20. výročia založenia. Poďakovanie riaditeľky RKC
Prievidza v rámci programu „Zostanú v našich spomienkach“, dostane aj náš obyvateľ Martin

Lukáň, ktorý pôsobil v mnohých hudobných projektoch na hornej Nitre, bol uznávaný
hudobník a autor viacerých piesní. Martin náhle odišiel v januári 2018.
9.7 Informáciu o darovaní poslaneckého platu p. p. Radoslava Krpelana a Ladislava Oršulu
podávala starostka obce. Títo dvaja poslanci OcZ spoločne darovali obci Temeš 122,57 eur.
9.8 Správu pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš v roku 2019,
predkladal hlavný kontrolór obce Temeš Ing. Jozef Krett. V správe oboznámil poslancov OZ
o tom, že v súlade s plánmi kontrolnej činnosti HK obce Temeš na prvý a druhý polrok 2019,
ktoré predložil v zmysle § 18f, ods. 1, písm. b.) zákona o obecnom zriadení, a ktoré boli
následne schválené uznesením OcZ č. 101/2018 zo dňa 6.12.2018 na prvý polrok 2019 a č.
24/2019 zo dňa 6.6.2019 na druhý polrok 2019, vykonával v priebehu hodnoteného obdobia
úlohy, ktoré mu vyplývajú z príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. Poslanci OcZ vzali správu hlavného kontroloŕa
obce na vedomie. Správa tvorí prílohu zápisnice č. 4.
9.9 Správu pre OcZ, z ukončených kontrol, predkladal hlavný kontrolór obce Ing. Jozef Krett.
Vo svojej správe informoval poslancov OcZ podrobne a následne skonštatoval: „Nakoľko
boli všetky uznesenia splnené nebolo potrebné prijať žiadne nápravné opatrenia.“ Poslanci
obecného zastupiteľstva vzali správu HK Ing. Jozefa Kretta na vedomie, a táto tvorí prílohu
zápisnice č. 5.
Záver - po prerokovaní všetkých bodov programu, zapisovateľka prečítala prijaté uznesenia.
Starostka obce poďakovala prítomným za účasť na rokovaní a oznámila termín nasledujúceho
zasadnutia OcZ. Rokovanie ukončila o 22:00 hod.
Zapísal: Ľubica Fakanová
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

Uznesenia
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Temeš zo dňa 13.02.2020
Obecné zastupiteľstvo obce Temeš na svojom zasadnutí prerokovalo:
bod č. 2: Zapisovateľ a overovatelia
Uznesenie č. 1/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Hlasovanie poslancov: Za - 4
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný - 1
bod č. 3: Kontrola uznesení
Uznesenie č. 2/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu o plnení uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OcZ
bod č. 4: Dodatok k zmluve VEPOS, s.r.o.
Uznesenie č. 3/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
dodatok k zmluve VEPOS, s.r.o.
bod č. 5: Žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR
Uznesenie č. 4/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie dotácie z MF SR
bod č. 6: Žiadosť o poskytnutie dotácie z TSK
Uznesenie č. 5/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie dotácie z TSK

bod č. 7: Žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR
Uznesenie č. 6/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu vlády SR
bod č. 8: Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu p. Jaroslav Matieska a manž., na parcele č.
145 v k. ú. Temeš
Uznesenie č. 7/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu p. Jaroslav Matieska a manž., na parcele č. 145 v k. ú.
Temeš
Hlasovanie poslancov: Za - 4
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný – 1
bod č. 8. 1: Žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu p. Jaroslav Matieska a manž., na parcele
č. 761/1, 761/3, 761/4, 761/5 v k. ú. Temeš
Uznesenie č. 8/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
žiadosť o vyňatie z pôdneho fondu p. Jaroslav Matieska a manž., na parcele č. 761/1,
761/3,761/4, 761/5 v k. ú. Temeš
Hlasovanie poslancov: Za - 4
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný – 1
bod č. 9: Žiadosť poskytnutie dotácie z Programu obnovy dediny pre rok 2020
Uznesenie č. 9/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
žiadosť o poskytnutie dotácie z Programu obnovy dediny pre rok 2020
bod č. 9. 1: Zakúpenie knihy pod názvom „Prievidza a okolie z neba“ aj s prezentáciou
obce Temeš
Uznesenie č. 10/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
schvaľuje
zakúpenie knihy pod názvom „Prievidza a okolie z neba“ aj s prezentáciou obce Temeš
Hlasovanie poslancov: Za - 4
Proti - 0
Zdržal sa - 0
Neprítomný – 1

bod č. 9. 2: Informácia o vypílení 2 ks stromov pri cintoríne
Uznesenie č. 11/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o vypílení 2 ks stromov pri cintoríne
bod č. 9. 3: Stretnutie so zástupcom Bratislavského regionálneho ochranárskeho
združenia p. Duchoňom a predsedom Urbár-pozemkové spoločenstvo Temeš,
Ing. Pavlom Bernátom, ohľadne udržiavania vrcholu Temešskej skaly
Uznesenie č. 12/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
stretnutie so zástupcom Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia p. Duchoňom
a predsedom Urbár-pozemkové spoločenstvo Temeš, Ing. Pavlom Bernátom, ohľadne
udržiavania vrcholu Temešskej skaly
bod č. 9. 4: Zaslanie listu občanom na vypílenie, opílenie drevín a kosenie tráv
v intraviláne obce Temeš
Uznesenie č. 13/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
zaslanie listu občanom na vypílenie, opílenie drevín a kosenie tráv v intraviláne obce Temeš
bod č. 9. 5: Poďakovanie starostky obce, poslancom OcZ
Uznesenie č. 14/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
poďakovanie starostky obce, poslancom OcZ
bod č. 9. 6: Informácia o kultúrnych a športových podujatiach na rok 2020
Uznesenie č. 15/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o kultúrnych a športových podujatiach na rok 2020
bod č. 9. 7: Informácia o darovaní poslaneckého platu p. p. Radoslava Krpelana
a Ladislava Oršulu
Uznesenie č. 16/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
informáciu o darovaní poslaneckého platu p. p. Radoslava Krpelana a Ladislava Oršulu

bod č. 9. 8: Správa pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš
v roku 2019
Uznesenie č. 17/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu pre OcZ o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Temeš v roku 2019
bod č. 9. 9: Správa pre Obecné zastupiteľstvo z ukončených kontrol
Uznesenie č. 18/2020
Obecné zastupiteľstvo v Temeši
berie na vedomie
správu pre OcZ z ukončených kontrol
Zapísal: Ľubica Fakanová
Overovatelia: Radoslav Krpelan

Ladislav Oršula

Oľga Fakanová
starostka obce

