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VÔŇA ASFALTU V NAŠEJ OBCI – AJ TOTO SA UDIALO V ROKU 2020
Vážení občania našej krásnej obce Teplička!
Rok 2020 bol pre našu obec rokom významných aktivít, ktoré sme zavŕšili
rekonštrukciou úsekov ciest v dĺžke 531 metrov. Po dlhom čase bolo cítiť
vôňu asfaltu. Rozsiahla rekonštrukcia cesty na Obraz si vyžiadala veľké
úsilie pracovníkov obecnej firmy, ako aj dodávateľa asfaltového povrchu.
Rekonštrukcia trvala viac ako mesiac, začala sa 5.10.2020 a skončila
položením asfaltu 16.11.2020. Rekonštrukcia pozostávala z realizácie
dažďového kanálu, otvoreného žľabu pre dažďovú vodu, preloženia
vjazdu do rodinného domu, vyrovnávania cestného povrchu, osadením
prídlažby a svahovej dlažby, zvyšovania kanalizačných poklopov a finálnej
pokládky dvoch vrstiev asfaltu. Aj keď bol terén cesty a prevýšenia
náročný, vo finálnom výsledku máme v obci ďalšiu časť zrekonštruovanej
cesty, súvislého rovného povrchu. Za realizáciu tohto náročného
projektu patrí veľké poďakovanie zamestnancom obecnej firmy pod
vedením Vladimíra Gbúra, poslancom Obecného zastupiteľstva a
občanom za ich trpezlivosť pri realizácii. Nech nám nová cesta slúži po
dlhé, dlhé roky.
Aktivity v roku 2020 začali organizáciou kultúrnych a spoločenských
podujatí, organizáciou osláv, obecnej zabíjačky, karnevalu pre deti. V
marci prišla pandémia, naše šikovné ženy ušili skoro 8000 ochranných
rúšok, začali sme s rekonštrukciou Hasičskej zbrojnice, ktorá sa skončila v
septembri. Budova Hasičskej zbrojnice prešla najrozsiahlejšou
rekonštrukciou v jej celej histórii, výsledkom je jej obnova budovy do jej
terajšieho veľmi pekného vzhľadu, ktorý je zladený s areálom kostola a
centra obce.
Hneď ako to počasie dovolilo, sa naše šikovné ženy pod vedením Martiny
Dzimkovej pustili do obnovy zelených plôch a parkov v obci. Výsledkom...

Pokračovanie na druhej strane

ODPAD V NAŠEJ OBCI V ROKU 2020 a 2021
V našej obci separujeme odpad na úrovni medzi 20% – 30%. V roku
2018 bola miera separovania cca 22%, v roku 2019 cca 24%, tento rok
nám podľa odhadu hrozí separovanie tesne na hranici 20%.
Zákonný poplatok pre obec za tonu uloženého odpadu pre úroveň
triedenia 20% - 30% sa v budúcom roku 2021 zvýši na 22€ (teraz je vo
výške 10€). Naša obec napriek tomu nebude v budúcom roku zvyšovať
poplatky za odpad. Aby sme znížili náklady za odpad, musíme oveľa
viac separovať a pokúsiť sa dostať na úroveň triedenia nad 30%, kde je
zákonný poplatok za uloženie tony odpadu vo výške 13€. Tento cieľ je
reálny, väčšina obcí na Spiši separuje nad 30%.

Prečo to teda nejde aj u nás? Odpoveď je jednoduchá. 
V obci produkujeme veľa zmesového, komunálneho odpadu vo
veľkoobjemových kontajneroch a stavebného odpadu. Stavebný odpad
vznikal dlhé roky na nelegálnej skládke v časti Koryteň, ktorú sme v
závere roka na základe nariadenia Okresného úradu odboru Životného
prostredia zlikvidovali. Dnes je priestor bývalej skládky čistý a
monitorovaný fotopascou. Každá nelegálna skládka v obci znamená
zvýšenie nákladov, teda aj poplatkov za odpad pre občanov obce.
Vážnym dôvodom nízkej miery separovania je aj nulová miera
separovania v rómskej osade, ale aj nízka miera separovania odpadu z
domácností.
Aby sme v tomto roku neklesli s mierou separovania pod 20%, do konca
roka je potrebné zvýšiť separovanie odpadu, čo chceme dosiahnuť
mimoriadnym zberom skla a papiera. Tieto mimoriadne zvozy
plánujeme v týždni medzi 14. až 18. decembrom tohto roka. O jeho
vyhlásení Vás budeme vopred informovať.

Pre zaujímavosť uvádzame informácie o množstve odpadu v našej obci:
Rok 2018: 234,61 t

z toho separovaný odpad 51,35 t, 21,89 %
Rok 2019: 265,35 t

z toho separovaný odpad 61,93 t, 23,34 %
Odhad na rok 2020: 449,59 t

z toho separovaný odpad 90,71 t, 20,18 %



Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v mesiaci november zasadalo 16. novembra 2020 
na svojom 26. zasadnutí s nasledovným výsledkom:
- Schválenie rozpočtového opatrenia č. 13/2020
- Schválenie zámeny pozemku
- Schválenie žiadosti o odstránenie stĺpu
- Vzatie na vedomie žiadosti p. Márie Sabolovej Rusnákovej a poverenie 

na riešenie
- Vzatie na vedomie sťažnosti p. Dolanského a poverenie na riešenie
- Vzatie na vedomie žiadosti p. Tomáša Podobena a poverenie na 

riešenie
- Vzatie na vedomie žiadosti p. Eleny Lakatošovej a poverenie na riešenie
Celé znenie uznesenia nájdete na web stránke obce Teplička 
www.teplicka.sk .

VÔŇA ASFALTU V NAŠEJ OBCI – AJ TOTO SA UDIALO V ROKU 2020
Pokračovanie z prvej strany Výsledkom sú obnovené zelené plochy,
kvetinová výzdoba obce, park pri hornej autobusovej zastávke po
kompletnej rekonštrukcii – s kvetinovou výzdobou, skalkou, vymaľovanou
autobusovou zastávkou a novou nástenkou.
Súbežne s týmito aktivitami sme sa v máji pustili do rekonštrukcie sály
Kultúrneho domu. Jej výsledok ste mohli vidieť počas plošného testovania.
Znovu sa jednalo o najrozsiahlejšiu rekonštrukciu priestorov, od výmeny
podkladového betónu, novej podlahy, nových omietok, otvorenie veľkej a
malej sály, zmenu priestorov vestibulu, výmenu dvier, doplnenie
osvetlenia či pokrytie WiFi signálom. Sála Kultúrneho domu dostala
modernú podobu, je prispôsobená aktuálnym, aj budúcim potrebám obce
pre jej maximálne využitie na kultúrne a spoločenské účely.
Za každou aktivitou v obci vidieť našich šikovných a usilovných ľudí, ktorí
sa o ich realizáciu pričinili. Vďaka všetkým Vám, zamestnancom obecnej
firmy T-servis Teplička, Obecného úradu, poslancom Obecného
zastupiteľstva, externým partnerom a dodávateľom, ktorí ste sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili k zdarnému výsledku. Všetkým Vám patrí
veľká vďaka a môj osobný rešpekt, ale i úcta voči Vašej šikovnosti a
zodpovednej práci. Vážme si jeden druhého, aby sme boli aj naďalej
úspešní v našej krásnej obci Teplička. Peter Lačný, starosta obce Teplička

Z ČINNOSTI OBCE v mesiaci november vyberáme tieto aktivity:
- Ukončenie rekonštrukcie cesty v obci v časti Obraz a Štehin
- Zimná údržba obce
- Pečenie Vianočných oblátok 
- Čistenie areálu Cintorína
- Vianočná výzdoba obce
- Odstránenie nelegálnej skládky stavebného odpadu v časti Koryteň

VEDELI STE ŽE...
- Aj tento rok rozdáme do každého domu Vianočný pozdrav spolu s ručne 

pečenými oblátkami?
- Cestu k Domu smútku rozširujeme o 3m pre jej budúce využitie?
- Vo Fonde čističky odpadových vôd a kanalizácie k  30.11.2020 máme už 

sumu 16 315€ ?

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Ďalšie 27. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční
17. decembra 2020 (štvrtok) o 18:00 hodine v kancelárii starostu obce.

VIANOČNÝ 
STROMČEK V 
OBCI
Tradičné stavanie 
Vianočného 
stromčeka sa 
uskutoční 
18.12.2020. 
Jeho slávnostné 
rozsvietenie sa z 
dôvodu 
pandemických
obmedzení a 
nariadení  
uskutoční vo 
večerných 
hodinách bez 
účasti občanov. 


