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1. Predslov 

 

Vážení občania našej krásnej obce Teplička! 

V rukách držíte Správu o stave našej obce za volebné 

obdobie 2018 – 2022, ktorá obsahuje základné 

informácie o stave našej obce počas tohto obdobia.  

Informácie sú tematicky rozdelené do častí podľa ich 

obsahu a zamerania a sumarizujú obdobie života v našej 

obci počas štyroch rokov od roku 2018. 

Všetky dosiahnuté výsledky obce sme dosiahli vďaka 

spoločnému úsiliu zamestnancov Obecného úradu 

a obecnej firmy T-servis Teplička, s.r.o, vďaka správnym rozhodnutiam poslancov Obecného 

zastupiteľstva a vďaka Vám občanom našej obce, ktorí ste nám vedeli vždy pomôcť, prispieť 

dobrou myšlienkou, správne korigovať naše plány a aktivity a vždy ste nás v našej činnosti 

ochotne podporovali. 

Všetkým Tepličanom za to patrí jedno veľké ďakujem. 

Volebné obdobie sme začali s odvážnymi plánmi a cieľom dosiahnuť dynamický rozvoj obce, 

čo sa nám vo veľkej miere podarilo splniť a ďalej v tom pokračujeme. Vďaka vlastnej obecnej 

firme sme zrealizovali veľa kvalitných projektov a veľa zámerov obce sme tak premenili na 

skutočnosť s pridanou hodnotou – zamestnávaním našich občanov obce.  

Život v našej obci je príjemný a pokojný, vďaka čomu spolu vytvárame spoločenské, kultúrne 

a duchovné hodnoty života obce a prostredie pre spokojný a šťastný život v našej krásnej obci 

Teplička. 

Dynamický rozvoj obce bol hlavnou témou volebného obdobia 2018 – 2022 a bude silnou 

témou do budúcnosti. Minulosť volebného obdobia 2018 – 2022 je podrobne popísaná 

na nasledujúcich stranách tejto správy. Budúcnosť našej obce patrí pokračovaniu v rozvoji 

obce v oblasti investičných zámerov a oblasti tvorby a poskytovania kvalitných služieb pre 

obyvateľov obce. K nim pribudne jeden veľký cieľ – populačný rozvoj obce s novou výstavbou 

rodinných domov, novými ulicami a lokalitami obce, aby naši mladí z našej obce neodchádzali 

a aby naša obec žila dnes a žila aj zajtra. 

Prajem Vám veľa spokojných chvíľ a šťastný život v našej krásnej obci Teplička. 

Peter Lačný, starosta obce Teplička 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Obecný úrad 
Obecný úrad sídli na adrese Teplička 83 na 1. poschodí v budove spolu s Kultúrnym domom 

obce – spoločenskou sálou obce. 

 

Obecný úrad riadi starosta obce Peter Lačný, administratívny chod zabezpečujú zamestnanci 

úradu Oľga Fabiánová, Janka Olejníková, o čistotu priestorov sa stará Zuzana Murdžáková. 

 

Úradné hodiny Obecného radu sú: 

Pondelok:  7:00 - 12:00  12:30 - 15:00 

Utorok:  7:00 - 12:00  12:30 - 16:00 

Streda:  7:00 - 12:00  12:30 - 15:00 

Štvrtok: 7:00 - 12:00  12:30 - 15:00 

Piatok:   7:00 - 12:00  12:30 - 14:00 

 

Kontaktnú údaje Obecného úradu: 

Web stránka obce: www.teplicka.sk 

Mailová adresa: teplicka@teplicka.sk 

Pevná linka: 053 44 11 223 

Mobilný kontakt: 0911 321 223 

 

Počet zamestnancov Obecného úradu (Obecný úrad, Základná škola s materskou školou, 

Školská jedáleň): 

Rok 2018 – 16 zamestnancov na TPP 

Rok 2019 – 19 zamestnancov na TPP a 3 zamestnanci na dohodu o vykonaní práce 

Rok 2020 – 15 zamestnancov na TPP a 5 zamestnanci na dohodu o vykonaní práce 

Rok 2021 – 19 zamestnancov na TPP a 3 zamestnanci na dohodu o vykonaní práce 

 

Obec Teplička je 100%ným vlastníkom obecnej firmy T-servis Teplička, s.r.o., sociálneho 

podniku obce. 

Počet zamestnancov obecnej firmy T-servis Teplička, s.r.o. (vznik spoločnosti 2.2.2019): 

Rok 2019 – 6 zamestnancov na TPP 

Rok 2020 – 8 zamestnancov na TPP a 7 zamestnanci na dohodu o vykonaní práce 

Rok 2021 – 10 zamestnancov na TPP a 3 zamestnanci na dohodu o vykonaní práce 

 

3. Obecné zastupiteľstvo 
Obecné zastupiteľstvo vo volebnom období 2018 – 2022 pracuje v zložení: 
 

Peter Lačný – starosta obce 
 

Poslanci Obecného zastupiteľstva (v abecednom poradí): 

Ing. Ján Dutko 

Martina Dzimková 

Vladimír Gbúr – zástupca starostu obce 

Mgr. Katarína Jasečková 

Ladislav Koňak 

Peter Ruman 

Ladislav Zekucia 
 

Obecné zastupiteľstvo rokovalo na 43 zasadnutiach na ktorých poslanci prijali 601 uznesení. 

Účasť všetkých poslancov na rokovaniach bola 91,02 %.  

http://www.teplicka.sk/
mailto:teplicka@teplicka.sk


 

 

4. Plán činnosti rozvoja obce a jeho plnenie 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 1.2.2019 uznesením č. 43/2019 prijalo: 

Stratégiu rozvoja obce Teplička na roky 2019 – 2022 

Okamžité – splnenie do jedného mesiaca, stanovujú sa na zasadnutí OZ 

Krátkodobé – splnenie do 3 mesiacov od prípravy 

Strednodobé – splnenie do dvoch rokov od prípravy 

Dlhodobé – plánované ciele, prípravné práce dlhšie ako 4 roky, realizácia po roku 2022 

 

Krátkodobé ciele 2019: začiatok aj ukončenie v roku 2019 

Zriadenie obecnej prevádzkarne SPLNENÉ 

Pokračovanie v kanalizácii II. etapa Obraz SPLNENÉ 

Zriadenie klubu seniorov a klubu mladých SPLNENÉ čiastočne 

Realizácia zavlažovania na futbalovom ihrisku SPLNENÉ 

Malé obecné parky – obnova zelene v parkových zónach obce SPLNENÉ 

zriadenie KROJOVNE – miestnosti s obecnými krojmi, sviatočnými uniformami hasičov a 

reprezentatívnymi dresmi futbalistov SPLNENÉ 

Stojiská pre kontajnery na odpad SPLNENÉ 

Stojisko pre kontajnery v chatovej osade SPLNENÉ 

Kamerový systém v okolí domu smútku SPLNENÉ 

Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu SPLNENÉ 

Projekty EÚ – vypracovanie SPLNENÉ 

Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky SPLNENÉ 

 

Strednodobé 2019: začiatok 2019 – ukončenie v roku 2021 

Bytová výstavba v obci – hľadanie vhodnej lokality  - kúpa pozemkov INTENZÍVNE RIEŠIME 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice SPLNENÉ 

Rekonštrukcia okolia Kultúrneho domu a areálu pre kultúrne aktivity (amfiteáter) SPLNENÉ 

Riešenie problémov s parkovaním v obci SPLNENÉ 

Zabezpečenie servisu pre malé domové služby (sprostredkovanie opráv) cez obecnú 

prevádzku SPLNENÉ 

Rekonštrukcia sály KD a kuchyne SPLNENÉ 

Rekonštrukcia MŠ a sociálnych zariadení v škole 

Komunitné centrum v obci INTENZÍVNE RIEŠIME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Krátkodobé 2020: začiatok aj ukončenie v roku 2020 

Realizácia odberných miest vody na polievanie na cintoríne (zo zachytenej dažďovej vody) 

INTENZÍVNE RIEŠIME 

Realizácia schodov na medzi pri výstupe k domu smútku zo zadnej strany cintorína od hlavnej 

cesty 

Parkovacia plocha pri dome smútku INTENZÍVNE RIEŠIME 

Výstavba plochy pre ľadové ihrisko a letnú korčuliarsku dráhu SPLNENÉ 

Kultúrne a športové aktivity v chatovej osade 

Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu SPLNENÉ 

Projekty EÚ – vypracovanie SPLNENÉ 

Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky SPLNENÉ 

 

Strednodobé 2020: začiatok 2020 – ukončenie v roku 2022 

Zberné miesto pre biologický a stavebný odpad, trvalé miesto pre veľkoobjemové kontajnery 

Rekonštrukcia vonkajšej zóny na futbalovom ihrisku pre účely voľnočasových aktivít 

Podpora obce pri realizácii projektu na zachytávanie dažďovej vody na vlastnom pozemku 

Začiatok realizácie časti ČOV z vlastných zdrojov INTENZÍVNE RIEŠIME 

Ak bude v obci vlastná lokalita na IBV: realizácia IBV, alebo bytových domov 

 

Dlhodobé 2020: začiatok prípravných prác, termín realizácie neurčený 

Centrálna obecná zóna sv. Juraja INTENZÍVNE RIEŠIME 

Rozšírenie chatovej osady INTENZÍVNE RIEŠIME 

Agroturistika – vyhliadková veža, projekt Tepličské domčeky – ubytovanie v obci 

 

Krátkodobé 2021: začiatok aj ukončenie v roku 2021 

Web stránka obce teplicka.sk – rozšírenie o priamy prístup k informáciám o poplatkoch 

(výmery obce a faktúry), možnosť online platieb za poplatky ČIASTOČNE SPLNENÉ  

Rekonštrukcia ciest v obci ČIASTOČNE SPLNENÉ 

Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu SPLNENÉ 

Projekty EÚ – vypracovanie SPLNENÉ 

Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky SPLNENÉ 

 

Krátkodobé 2022: začiatok aj ukončenie v roku 2022 

Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu SPLNENÉ 

Projekty EÚ – vypracovanie SPLNENÉ 

Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky SPLNENÉ 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Projekty obce a žiadosti o nenávratný finančný príspevok NFP 

Obec Teplička sa vo volebnom období 2018 - 2022 uchádza o nenávratné príspevky v týchto 
projektoch a žiadostiach: 

Zlepšenie prístupu k pitnej vode v obci Teplička, vybudovanie automatických výdajných 
miest,   

29 817 € 

Aktuálny stav: žiadosť schválená, zmluva podpísaná, projekt v realizácii 
 

Obnova detského ihriska , 13 500 € 

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 3 000 €, žiadosť schválená, nerealizované pre nedostatok 
finančných prostriedkov na spoluúčasť 
  

Komunitné centrum obce, 370 000 € 

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 299 289,90 €, žiadosť schválená, zmluva podpísaná 
25.11.2019, projekt v realizácii 
  

Rekonštrukcia podlahy sály Kultúrneho domu, 17 800 € 

Aktuálny stav: neúspešné, neschválená žiadosť 
  

Vybavenie obecnej klubovne, 2 900 € 

Aktuálny stav: neúspešné, neschválená žiadosť 
  

Zateplenie a rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu, 13 000 € 

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 8 000 €, zrealizované 
  

Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice, 28 312 € 

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 28 312 €, žiadosť schválená, zmluva podpísaná 
14.2.2020, zrealizované 
  

Rekonštrukcia cesty do lokality MRK, 234 799,38 € 

Aktuálny stav: žiadosť odoslaná 28.10.2019, úspešné, dotácia 234 799,38 €, žiadosť 
schválená, zmluva podpísaná, projekt v realizácii - kontrola Verejného obstarávania 
  

ČOV čistička odpadových vôd v obci Teplička, 488 878,66 € 

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 488 878,66 €, žiadosť schválená, projekt v realizácii  - 
kontrola Verejného obstarávania 
  

Revitalizácia centrálneho parku v obci Teplička, 5 000 €, Program rozvoja vidieka 

Aktuálny stav: neúspešné, neschválená žiadosť 
 

 

 

 



 

 

Vodozádržné opatrenia v obci Teplička, 100 404,12 € 

Aktuálny stav: žiadosť odoslaná - administratívna kontrola, 31.3.2020, doplnená 
10.8.2020, úspešné, dotácia 100 244,81 €, žiadosť schválená, zrealizované 
  

Rekonštrukcia spoločenských priestorov obce, kuchyne a výdajne stravy s cieľom 
tvorby a rozvoja pozitívneho sociálneho a spoločenského vplyvu, 45 036,59 € 

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 45 036,59 €, žiadosť schválená, zrealizované 
  

Výstavba plochy na zimné a letné korčuľovanie, 3000 € 

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 2 800 €, žiadosť schválená, zrealizované 
  

Verejná WiFi sieť v obci Teplička, 15 000 € 

Aktuálny stav: úspešné, dotácia 15 000 €, zrealizované 
 

6. Demografický vývoj obce 

Obec Teplička mala 1079 obyvateľov v roku 2018, v roku 2021 ich bolo 1127.  

V obci Teplička sa v rokoch 2018 – 2021 narodilo 70 nových obyvateľov obce nasledovne: 

Rok 2018 – 13 narodených 

Rok 2019 – 23 narodených 

Rok 2020 – 19 narodených 

Rok 2021 – 15 narodených 

 

V obci Teplička nás v rokoch 2018 – 2021 navždy opustilo 31 obyvateľov obce nasledovne: 

Rok 2018 – 7 zomrelých 

Rok 2019 – 6 zomrelých 

Rok 2020 – 8 zomrelých 

Rok 2021 – 10 zomrelých 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Finančné ukazovatele obce 
 

Rozpočet obce Teplička – skutočnosť čerpania k 31.12. daného roku: 

rok 2018 Príjmy obce v € Výdavky obce v € 

Bežné výdavky 466 509,09 395 621,43 

Kapitálové výdavky 5 147 114 377,32 

Finančné operácie 119 900 12 720 

Výsledok SPOLU 591 556,09 522 718,75 

  

rok 2019 Príjmy obce v € Výdavky obce v € 

Bežné výdavky 539 910,70 492 120,71 

Kapitálové výdavky 18 734 135 099,84 

Finančné operácie 134 594,60 17 720 

Výsledok SPOLU 693 239,30 644 940,55 

 

rok 2020 Príjmy obce v € Výdavky obce v € 

Bežné výdavky 524 527,45 507 207,90 

Kapitálové výdavky 111 027,81 150 452,58 

Finančné operácie 156 357,44 61 735,99 

Výsledok SPOLU 791 912,70 719 396,47 

 

rok 2021 Príjmy obce v € Výdavky obce v € 

Bežné výdavky 564 971,45 548 036,21 

Kapitálové výdavky 29 632,09 128 053,44 

Finančné operácie 123 715,80 12 015,94 

Výsledok SPOLU 718 310,34 688 105,59 

 

Fondy obce Teplička – kumulatívny nárast / pokles hodnoty fondu za jednotlivé roky, stav k 31.12. 

daného roku: 

 
Rezervný fond obce  

v € 
Fond opravy 
vodovodu v € 

Fond čističky 
odpadových vôd ČOV 

a kanalizácie v € 

rok 2018 65 461,43 5 229,80 0 

rok 2019 458,77 6 914,97 5 440 

rok 2020 10 052,06 6 842,07 16 635 

rok 2021 21 566,72 8 604,07 27 120 

 

Úvery obce podľa jednotlivých rokov, výška dlžnej sumy k 31.12. daného roka. 

 Rok Účel úveru Dlh k 31.12. v € Poznámka 

rok 2018 Kanalizácia obce 41 618,69  

Rekonštrukcia cesty  19 455,94  

rok 2019 Kanalizácia obce 35 618,69  

Rekonštrukcia cesty  12 735,94  

rok 2020 Kanalizácia obce 6 015,94  

Rekonštrukcia cesty  87 381,05 Nový úver 

rok 2021 Kanalizácia obce 151 695,08 Nový úver 

 



 

 

8. Činnosť obce a obecnej firmy 
 

Z činnosti Obecného úradu a obecnej firmy podľa postupnosti v rokoch 2019 - 2022: 

 

- Rekonštrukcia odvodňovacieho žľabu na hlavnej ceste pri cintoríne 

- Pokračovanie v kanalizácii – časť OBRAZ vetva AB 

- Podanie žiadosti o stavebné povolenie na výstavbu komunitného centra 

- Dokončenie prác na čistení prameňov a objektov obecného vodovodu 

- Terénne úpravy pre cestu na bývalom kameňolome 

- Spustenie novej internetovej stránky obce 

- Vyčistenie a revitalizácia nelegálnej skládky odpadu (bývalá silážna jama) 

- Podanie žiadosti o priznanie štatútu sociálneho podniku 

- Realizácia dažďových zvodov z budovy OŠK do nádrže  

- Jarné upratovanie na futbalovom ihrisku s maľovaním 

- Uvítanie detí do života obce narodených v roku 2018 

- Obnova priestoru pri budove Kultúrneho domu – schody a oplotenie pri vstupe do 

Kultúrneho domu 

- Čistenie nádrže čerpacej stanice a nádrží vodojemu obecného vodovodu 

- Čistenie kanálu dažďovej vody v rómskej osade 

- Inštalácia nového komunikačného systému pre Obecný vodovod 

- Osadenie dopravných zrkadiel na križovatkách obce 

- Rekonštrukcia sály a spoločenských priestorov Kultúrneho domu 

- Prekrytie kanálu v časti obce pri č.d. 84 

- Rozšírenie hracej plochy na futbalovom ihrisku 

- Zavlažovanie na futbalovom ihrisku 

- Rekonštrukcia schodov – vstupu do budovy školy 

- Maľovanie tried Materskej škôlky, Základnej školy a školskej kuchyne 

- Rekonštrukcia okolia budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu – chodník, skalka, schody 

k Obecnému úradu a parkovisko 

- Výmena podlahy v triede Materskej škôlky 

- Výmena stropných svietidiel v sále Kultúrneho domu 

- Osadenie zákazových a informačných značiek – kamerový systém a zákaz sypania smetí na 

území obce 

- Čistenie dažďového rigolu na ceste na obraz a vyčistenie medze pri ceste 

- Nové skrinky pre deti Materskej škôlky 

- Vyčistenie šachty a prepchatie kanálu pri chodníku z rómskej osady 

- Realizácia dažďového vpustu na ceste pri kostole 

- Zateplenie stropu v sále Kultúrneho domu 

- Rekonštrukcia záchodov v sále Kultúrneho domu 

- Osadenie nových dopravných značiek v obci 

- Rozšírenie kanalizácie obce medzi ulicami v časti Koryteň, spojené s dažďovým kanálom a 

vetvou obecného vodovodu 

- Stojisko na kontajnery v chatovej osade 

- Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu cesty a vybudovanie 

novej cesty od multifunkčného ihriska do Rómskej osady 

- Výroba návlekov na stoličky v sále Kultúrneho domu 

- Maľovanie javiska v Kultúrnom dome 

- Čistenie lokality Riveň 

- Oporný múr s dažďovým rigolom vedľa cesty v časti obce Koryteň 



 

 

- Oprava cesty Starý výbor 

- Betónovanie kanalizačných šácht v časti Obraz 

- Osadenie novej žumpy pre Obecný úrad a Kultúrny dom 

- Oprava a renovácia vnútorných priestorov Domu smútku – nové omietky a maľovanie 

- Organizovanie Karnevalu na ľade a polievanie ľadového klziska 

- Oprava odvodnenia na ceste v časti pri multifunkčnom ihrisku 

- Rekonštrukcia vnútorných priestorov budovy OŠK na futbalovom ihrisku 

- Odvodnenie vonkajšieho múru časti budovy OŠK na futbalovom ihrisku 

- Organizovanie fašiangovej zabíjačky 

- Rekonštrukcia budovy Hasičskej zbrojnice 

- Výroba ochranných rúšok pre obyvateľov obce, dospelých aj deti 

- Podanie projektu na vodozádržné opatrenia v obci 

- Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice 

- Rozšírenie cesty v časti Koryteň 

- Revitalizácia parku pri hornej autobusovej zastávke 

- Výmena nefunkčných svietidiel verejného osvetlenia 

- Čistenie dažďového rigolu a zmenu úseku cesty v chatovej osade 

- Realizácia projektu verejná Wi-Fi – montáž aktívnych prvkov 

- Rekonštrukcia cesty v obci v časti Obraz a Štehin 

- Pečenie Vianočných oblátok  

- Čistenie areálu Cintorína 

- Odstránenie nelegálnej skládky stavebného odpadu v časti Koryteň 

- Organizácia plošného testovania na COVID-19 

- Rekonštrukcia kuchyne v Kultúrnom dome 

- Rekonštrukcia výdajne stravy 

- Parkové a sadové úpravy v obci, Veľkonočná výzdoba 

- Obnova stolov a stoličiek v sále Kultúrneho domu 

- Odvodnenie cesty v časti obce Koryteň 

- Realizácia stojiska na kontajnery – zberné miesto pri Obecnom úrade 

- Skalka pri kaplnke v časti obce Obraz 

- Zberné miesto odpadu v rómskej osade, odstránenie čiernej stavby 

- Výstavba Komunitného centra v obci 

- Realizácia Vodozádržných opatrení pri Hasičskej zbrojnici a na cintoríne 

- Verejné obstarávanie na zhotoviteľa Čističky odpadových vôd 

- Výstavba časti kanalizácie v obci pri multifunkčnom ihrisku 

- Organizácia futbalových zápasov Slovenského pohára a ligových zápasov 

- Vianočná výzdoba obce 

- Kosenie trávnikov a obnova zelene v obci 

- Verejné zasadnutia Obecného zastupiteľstva  

- Organizovanie najväčšej kultúrnej akcie v obci JUNIÁLES FESTu 

- Deň matiek – vystúpenie detí obce a MŠ s pásmom venovaným mamám 

- Organizovanie Tvorivých dielní pre deti počas prázdnin 

- Organizovanie Tepličskej kvapky krvi – darovanie krvi 

- Účasť na futbalových turnajoch Tepličiek v roku 2019 a 2022 

- Organizácia akcie pre seniorov – Úcta k starším Človek človeku v roku 2019 a 2022  


