
Stratégia rozvoja obce na roky 2019 – 2022, stanovenie cieľov 

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 

Pokračovanie v kanalizácii II. etapa Obraz 

Zriadenie klubu seniorov a klubu mladých 

Realizácia zavlažovania na futbalovom ihrisku 

Malé obecné parky – obnova zelene v parkových zónach obce 

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

Stojiská pre kontajnery na odpad 

Stojisko pre kontajnery v chatovej osade 

Kamerový systém v okolí domu smútku 

Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu 

Projekty EÚ – vypracovanie 

Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky 

 

Strednodobé 2019: začiatok 2019 – ukončenie v roku 2021 

Bytová výstavba v obci – hľadanie vhodnej lokality 

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice 

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

Riešenie problémov s parkovaním v obci 

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

Rekonštrukcia sály KD a kuchyne 

Rekonštrukcia MŠ a sociálnych zariadení v škole 

Komunitné centrum v obci 

 

 

 



Krátkodobé 2020: začiatok aj ukončenie v roku 2020 

Realizácia odberných miest vody na polievanie na cintoríne) 

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

Parkovacia plocha pri dome smútku 

Výstavba plochy pre ľadové ihrisko a letnú korčuliarsku dráhu 

Kultúrne a športové aktivity v chatovej osade 

Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu 

Projekty EÚ – vypracovanie 

Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky 

 

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 

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 

Rozšírenie chatovej osady 

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, online úhrady 

Rekonštrukcia ciest v obci 

Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu 

Projekty EÚ – vypracovanie 

Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky 

 

Krátkodobé 2022: začiatok aj ukončenie v roku 2022 

Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu 

Projekty EÚ – vypracovanie 

Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky 


