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Mesačník o dianí v obci Teplička                 3/2019

Stačí tak málo: zmeniť „PREČO?“ na „AKO“
Milí Tepličania, máme za sebou prvé tri mesiace roka, počas ktorých sa 
v živote našej obce udialo množstvo aktivít. V tomto treťom čísle 
Tepličských novín mi dovoľte poinformovať Vás o posledných, marcových, 
aktivitách v obci, ktoré priniesli nielen veľa výsledkov, ale aj veľa otázok, 
podnetov a odpovedí.
Začiatkom mesiaca sa uskutočnilo verejné zasadnutie Obecného 
zastupiteľstva, ktoré ste poctili svojou hojnou účasťou, za čo Vám patrí 
veľká vďaka. Nielen Vaša osobná účasť, ale aj dôležité podnety v diskusii 
nás presvedčili, že máte veľký záujem o dianie v našej obci a verejné 
zasadnutia, či informovanie občanov má veľký zmysel. 
Na verejnom zasadnutí sme okrem informácií o obci, úrade, škole, 
verejných veciach a finančných otázkach predstavili novinku, ktorou je 
peňažný fond čističky odpadových vôd a kanalizácie. Založenie tohto fondu 
vnímame ako spôsob výstavby čističky odpadových vôd v horizonte štyroch 
rokov, čo dosiahneme spoločným financovaním cez vklad do peňažného 
fondu. Mnohí z Vás mi po predstavení tejto myšlienky dávajú otázku: Prečo 
by sa mali na čističku skladať ľudia? Prečo ju nedokáže postaviť obec 
z vlastných peňazí? Odpoveď je jednoduchá, stačí tak málo: zmeniť 
„PREČO?“ na „AKO“. Obec od roku 1993 podáva žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok na čističku a kanalizáciu v obci. Zatiaľ neúspešne, ale za 
tie roky máme aspoň svojpomocne, z vlastných zdrojov, vybudovanú časť 
kanalizácie v obci  a projektovú dokumentáciu so stavebným povolením na 
čističku odpadových vôd. Čistička je projektovaná tak, že vieme do nej 
odpadové vody zviesť existujúcou kanalizáciu, alebo zvážať fekálie zo žúmp 
pre tie domy, kde kanalizácia ešte nie je. Jednoducho povedané výstavbou 
čističky bude mať zabezpečenú likvidáciu odpadových vôd každý dom 
v obci, či cez kanalizáciu, alebo zvážaním zo žumpy.  Pokračovanie na 
druhej strane.

Zo života Základnej školy a Materskej škôlky
V januári naši žiaci úspešne ukončili I. polrok a po krátkom oddychu
pokračovali v učení. V mesiaci február navštívili deti MŠ tvorivú dielňu v
Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi, kde si vyrobili pekné karnevalové
masky. Pozreli si aj novú expozíciu o zvieratkách. V mesiaci marec sme si
pripravili spoločne so žiakmi školy krásny a veselý karneval, kde nechýbal
šašo Jašo. Obchodný dom Forum v Poprade organizoval interaktívnu

ZAREGISTRUJTE SA NA ODBER 
INFORMÁCIÍ NA WEB STRÁNKE!

Na stránke www.teplicka.sk 
zapíšte svoje telefónne číslo – pre 
príjem noviniek cez SMS správy, 

alebo zapíšte svoju mailovú adresu  
pre príjem noviniek cez email. 

BUĎTE V CENTRE DIANIA! 
A O ŠICKYM BUDZECE ZNAC...

výstavu MOJE TELO o fungovaní a
činnosti ľudského tela, ktorej sme
sa zúčastnili a veľmi sa nám páčila.
Obec Teplička nám poskytla
finančné prostriedky na jej
realizáciu, za čo veľmi pekne
ďakujeme.
Mgr. Kamila Dluhošová, riaditeľka

Rozpis najbližších futbalových zápasov „A“ mužstva

31.3.2019 o 15:00 hod. TJ Sokol Chrasť nad Hornádom – OŠK Teplička
7.4.2019 o 10:30 hod. OŠK Teplička – TJ Slovan Smižany
14.4.2019 o 10:30 hod. TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom – OŠK Teplička
21.4. 2019 o 16:00 hod. OŠK Teplička – MFK Gelnica
28.4.2019 o 16:00 hod. TJ SŠM Bystrany – OŠK Teplička

7. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutoční v piatok 29.3.2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

PRESUN KONTAJNEROV NA PLASTY
Určite si mnohí z Vás všimli, že sme 

v obci stiahli veľkoobjemové 
kontajnery žltej farby určené na 

plasty na jedno miesto k Obecnému 
úradu. Dôvodom stiahnutia 

kontajnerov bol výskyt potkanov a 
iných hlodavcov v kontajneroch. 

Pre občanov naďalej zostáva spôsob 
zberu plastov do žltých vriec.



Pokračovanie z prvej strany. Aby sme mohli čističku postaviť čo najskôr 
a pomôcť tak všetkým občanom obce, založili sme peňažný fond, do 
ktorého môžete dobrovoľne prispievať a Vaše príspevky budú po postavení 
čističky vrátené vo forme zľavy z poplatkov za likvidáciu odpadových vôd –
stočného. Rovnakú časť, ako budú Vaše príspevky, vloží do fondu obec. Ak 
sa dnes pýtame: PREČO?, tak odpovedáme: lebo na čističku čakáme už 
viac ako 25 rokov a máme riešenie AKO ju o štyri roky postaviť. Viac sa 
o peňažnom fonde dočítate v osobitnom letáku vo vnútri novín.
V marci pokračujeme v realizácii kanalizácie – etapa Obraz. Uskutočnili sa 
dva kontrolné dni za účasti zástupcu dodávateľa, projektanta, stavebného 
dozoru a poslancov na ktorých nás dodávateľ stavby ubezpečil, že 
dokončenie tejto etapy bude do Veľkej noci. 
Na obecnom vodovode finišujú práce čistenia ochrannej zóny prameňov 
AI, AII a B, ktorá je svojou plochou najväčšie spomedzi objektov vodovodu. 
Vyčistili sme sútokové šachty, osadili sme na nich nové poklopy z umelej 
hmoty, ktoré sú podobne ako oplotenia objektov uzamknuté. 
S vodovodom súvisia aj práce na samotnom potrubí. Odstránili sme dve 
poruchy na vodovode a v časti Obraz sme osadili priebežný ventil, aby bolo 
možné odstaviť časť vodovodnej siete.
Začali sme rekonštrukciu dažďového žľabu na hlavnej ceste vedľa cintorína 
a postupné jarné upratovanie obce, aby bola naša obec uprataná a čistá, 
aby ste si na obecných priestranstvách mohli jarné chvíle vychutnávať 
s radosťou a príjemným pocitom.
Želám Vám  príjemné prežitie jarných dní v našej krásnej obci Teplička!

Peter Lačný, starosta obce

Z ROKOVANIA VEREJNÉHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Na verejnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 3.3.2019 sme 
informovali občanov o stave obce, o hospodárení obce, o plánovaných 
aktivitách na roky 2019 – 2022 a o Peňažnom fonde ČOV a kanalizácie.
V diskusii občania obce vystúpili s nasledovnými podnetmi, ktorým sa 
budú poslanci obecného zastupiteľstva venovať na riadnom zasadnutí:
V diskusii vystúpili (uvádzame znenie zápisnice): 
Pán Michal Liptai – chcel vedieť ako sa stanoví poplatok stočného u tých 
domácností, ktoré nie sú pripojené na obecný vodovod - v programe 
plánu činnosti obecného úradu chýba územný plán obce - vyzval 
občanov - majiteľov psov, aby upratovali psie exkrementy, ktorými psy 
znečisťujú verejné priestranstvo. 
Pán Michal Vašák - chce vedieť kedy sa bude riešiť územný plán obce. 
Pán Ján Merčák - poďakoval vedeniu obce, že sa zaoberá riešením okolia 
obecného vodovodu - chcel informáciu ako sa bude riešiť kanalizácia v 
časti obce Obraz - navrhol vedeniu aby sa informovanosť o Fonde ČOV a 
kanalizácie u občanov obce riešila formou dotazníka - upozornil vedenie 
obce na vyriešenie rigola okolo cesty vchodu do obce pri domoch 
p. Kozelu, p. Krčmárovej a p. Kuchára - navrhol vedeniu obce, aby sa 
riešila prístupová cesta k Domu smútku a parkovisko pri Dome smútku -
upozornil na čierne skládky v okolí obce. 
Pani Marta Koňaková - upozornila vedenie obce na čiernu skládku, ktorá 
je okolo hlavnej cesty smerom na Tepličku a vyzvala občanov, aby 
nevyhadzovali odpad do prírody a využívali na to kontajnery, ktoré obec 
poskytuje na jarné a jesenné upratovanie - žiada obec, aby na cintorín 
bol doplnený kontajner na plasty - upozornila občanov, aby do 
kontajnera na bio odpad na cintoríne nevyhadzovali odpad z 
domácnosti, ten je určený na odpad z cintorína - upozornila občanov 
obce, že na cintorín je zákaz vodenia psov – pes na cintorín nepatrí. 
Pán Michal Blaško - upozornil na zlý stav prístupovej cesty do chatovej 
osady, navrhol vedeniu, či sa nedá cesta riešiť do chatovej osady tak ako 
bola v minulosti stará cesta. 
Pán Milan Blaško - požiadal vedenie obce o vyrezanie stromov a 
vyčistenie terénu v okolí cesty pri rodinnom dome s.č. 154. 
Pani Katarína Juríčková - informovala vedenie, že k jej domu nemá 
prístupovú cestu, či sa plánuje s riešením cesty v tejto lokalite.

Z ČINNOSTI OBCE
Z činnosti obce v mesiaci marec vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- 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
- Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva
- Spustenie novej internetovej stránky obce
- Vyčistenie a revitalizácia nelegálnej skládky odpadu (bývalá silážna jama)



PEŇAŽNÝ FOND ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD 
A KANALIZÁCIE OBCE TEPLIČKA

Vážení spoluobčania! 
Dovoľte mi informovať Vás v mene obce Teplička o vytvorení Peňažného fondu čističky 

odpadových vôd a kanalizácie obce Teplička.  Obec zriadila tento peňažný fond za 
účelom dosiahnutia jediného cieľa a to je výstavba čističky odpadových vôd a kanalizácie. 

Dňa 15. marca 2018 nadobudla účinnosť novela vodného zákona z dielne Ministerstva
životného prostredia, ktorou sa okrem iného upravuje to, že vlastník nehnuteľnosti so
žumpou je povinný pripojiť túto nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu najneskôr do 31.
decembra 2021, a to ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké
náklady. Novelou sa taktiež zavádza dôslednejšia kontrola plnenia povinností vlastníka
nehnuteľnosti so žumpou. Na základe novely je vlastník nehnuteľnosti so žumpou
povinný zabezpečiť zneškodnenie žumpy odvozom do čistiarne odpadových vôd a
predložiť doklady o takomto odvoze za posledné 2 roky.
Naša obec sa od roku 1993 snaží o vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd.
Hlavne čistička je pre všetkých nás kľúčová a jej výstavbou vyriešime problém s
odpadovými vodami všetkým občanom obce, či už majú kanalizáciu „pred domom“ a
budú sa na ňu môcť napojiť, alebo majú vlastnú žumpu a kanalizácia je na ich ulici zatiaľ
v nedohľadne.
Čistička je projektovaná na likvidáciu odpadových vôd zvedených cez kanalizáciu, ale
bude možné do nej odpadové vody zvážať fekálnym vozidlom. Ak budeme mať
postavenú čističku, časť obce napojíme na kanalizáciu a pre zvyšnú časť budeme zvážať
odpad zo žúmp obecným autom. Pripojením na kanalizáciu budú občania platiť poplatok
za likvidáciu odpadu – stočné, ktoré je dnes stanovené napr. pri Podtatranskej
vodárenskej spoločnosti vo výške 1,30 € za m3. Ak domácnosť vyprodukuje 6 m3
odpadových vôd, poplatok za stočné bude cca 10 € mesačne.
Ak by každá domácnosť už teraz platila poplatok 10 € mesačne do peňažného fondu
ČOV a kanalizácie, pri 300 domoch je to ročne 36 000 €. Obec sa v štatúte peňažného
fondu zaväzuje vložiť do fondu rovnakú sumu, ako prispejú občania, t.j. 36 000 €. Za rok
by sme vo fonde mali sumu 72 000 €. Po štyroch rokoch by bolo vo fonde spolu 288 000
€, k nim by obec zobrala úver 200 000 € a mohla by postaviť čističku odpadových vôd.
Po postavení čističky budú občania, ktorí prispievali do peňažného fondu dostávať
zľavu z poplatku stočné a zvoz odpadu, ktorá bude vo výške 110% vloženého príspevku.
Ak teda občania vložia do fondu 100 €, zľavu z poplatku dostanú vo výške 110 €.
Zriadením peňažného fondu predstavujeme riešenie a spôsob ako o štyri roky postaviť
čističku odpadových vôd z príspevkov Vás, občanov obce a vlastných finančných
prostriedkov obce a tak vyriešiť zložitú, priam už neúnosnú situáciu s likvidáciou
odpadových vôd v našej obci.
Prispievanie do peňažného fondu ČOV a kanalizácie je dobrovoľné!

Peter Lačný, starosta obce

Základné informácie o Peňažnom fonde čističky odpadových vôd 
a kanalizácie obce Teplička:

Obecné zastupiteľstvo v Tepličke v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy
zriaďuje Peňažný fond čističky odpadových vôd a kanalizácie obce Teplička.

Fond sa tvorí z týchto zdrojov:
- z darov a príspevkov fyzických osôb, pričom príspevky budú evidované podľa 

variabilného symbolu, ktorý je totožný s číslom domu, alebo označením prípojného 
miesta kanalizácie prispievateľa. Príspevok a dar od fyzickej osoby bude po vybudovaní 
čističky odpadových vôd vrátený fyzickej osobe vo forme zľavy z poplatku za stočné, 

zľava bude vypočítaná násobkom príspevku, alebo daru koeficientom 1,1,
- z prebytku rozpočtu obce za uplynulý rok v minimálnej výške ako sú príspevky a dary 

fyzických osôb v uplynulom roku,

Peňažný fond sa zriaďuje za účelom využívania finančných prostriedkov na výstavbu 
čističky odpadových vôd a kanalizácie v obci Teplička.

Peňažný fond je mimorozpočtovým, peňažným fondom obce a prostriedky musia byť 
uložené na osobitnom účte v peňažnom ústave.

Prostriedky fondu sa použijú na financovanie kapitálových výdavkov obce na výstavbu 
čističky odpadových vôd a kanalizácie v obci.

Zmeny a doplnky schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Tepličke trojpätinovou väčšinou 
všetkých poslancov.

Štatút tvorby a požitia Peňažného fondu ČOV a kanalizácie obce Teplička nadobudol 
účinnosť dňom schválenia v Obecnom zastupiteľstve konaného dňa  22.2.2019.

Štatút fondu nájdete na Obecnom úrade, alebo na internetovej stránke obce Teplička.

AKO PRISPIEVAŤ DO PEŇAŽNÉHO FONDU ČOV A KANALIZÁCIE
Príspevky do Peňažného fondu ČOV a kanalizácie obce Teplička sú dobrovoľné. 
Prispieť do peňažného fondu môžete dvomi spôsobmi:
- Osobne v hotovosti na Obecnom úrade
- Prevodom, alebo vkladom na bankový účet Peňažného fondu:  

Číslo účtu: SK09 5600 0000 0034 3863 1011
Variabilný symbol: číslo domu 

PRISPEJTE DO PEŇAŽNÉHO FONDU ČOV A KANALIZÁCIE

Aj vďaka Vášmu dobrovoľnému príspevku môžeme mať v našej obci 
čističku odpadových vôd! 

10€ mesačne = čistička v roku 2023


