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CESTY NAŠE KAŽDODENNÉ
Drahí Tepličania, moje úvodné slovo desiateho vydania Tepličských novín
začínam poetickým nadpisom, ktorý vyvoláva mnohé očakávania. Úvod
tohto čísla patrí našim cestám, po ktorých každodenne chodíme, či už pešo,
ale hlavne autom.
Niektoré cesty v našej obci sú v hroznom, priam dezolátnom stave, v
niektorých prípadoch sa ani nedá rozprávať o ceste. V Obecnom
zastupiteľstve si túto skutočnosť s poslancami dobre uvedomujeme a preto
poslanci súhlasili s návrhom prípravy rekonštrukcie ciest cez úverové
financovanie. Niektoré cesty v obci je možné rekonštruovať do finálnej
úpravy a niektoré s dočasným povrchom. Finálna úprava pripadá na cesty,
kde je už vybudovaná kanalizácia. Rekonštrukcia ciest by stála minimálne
150 000 €, avšak počas aktívnej prípravy návrhu rekonštrukcie sme tento
zámer pozastavili. Kvôli čističke odpadových vôd.
V polovici októbra sme dostali možnosť prehodnotiť našu žiadosť o
výstavbu čističky odpadových vôd. Obec túto žiadosť o nenávratný finančný
príspevok na vybudovanie čističky odpadových vôd podala v roku 2017 v
rámci výzvy IROP cez Ministerstvo pôdohospodárstva. V septembri 2018
sme dostali odpoveď o neschválení dotácie z dôvodu nedostatku financií,
avšak naša žiadosť zostala v tzv. zásobníku projektov. Teraz sme dostali
historicky najvyššiu šancu na získanie financií na vybudovanie čističky,
nakoľko našu žiadosť znovu prehodnocujú, po formálnej stránke je žiadosť
o financovanie čističky v poriadku a pri doplnení financií (výzva bola
doplnená o 27 miliónov Eur) môže byť úspešná. K tomu je potrebné
spolufinancovanie obce vo výške 130 000 €. Aby sme splnili podmienky
prehodnotenia žiadosti, museli sme dať Ministerstvu pôdohospodárstva
záväzok spolufinancovania a financie pôvodne plánované na rekonštrukciu
ciest sme museli prisľúbiť na spolufinancovanie ...

pokračovanie na druhej strane

Z ČINNOSTI OBCE
v mesiaci október vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Rozšírenie kanalizácie obce medzi ulicami v časti Koryteň, spojené s

dažďovým kanálom a vetvou obecného vodovodu
- Stojisko na kontajnery v chatovej osade, aj vďaka obetavej práci

chatového výboru
- Podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu cesty

a vybudovanie novej cesty od multifunkčného ihriska do Rómskej osady
- Doplnenie žiadosti o financovanie vybudovania čističky odpadových vôd
- Výroba návlekov na stoličky v sále Kultúrneho domu
- Organizácia akcie pre seniorov k úcte k starším – Človek človeku

OŠK TEPLIČKA, tabuľka „A“ mužstva po jesennej časti

Klub Skóre Body
1 TJ Lokomotíva Margecany 45:14 34
2 OTJ Jamník 51:15 33
3 OŠK Teplička 39:8 32
4 TJ Sokol Chrasť nad Hornádom 40:17 28
5 FK Prakovce 32:20 27
6 TJ Spartak Bystrany 34:26 22
7 TJ Baník v Mníšku nad Hnilcom 18:31 19
8 Slovan FO Markušovce 28:33 17
9 ŠK Breznovica Letanovce 18:33 15
10 TJ Slovan Smižany 23:34 12
11 TJ Družstevník Odorín 15:23 11-3
12 TJ Futbalový klub - KOJŠOV 20:40 10
13 FK Slovan Helcmanovce 15:47 10
14 TJ SŠM Bystrany 22:59 5

Futbalistom, trénerovi a realizačnému tímu blahoželáme k vynikajúcemu
umiestneniu a skvelým výsledkom.

DOBRÉ VEDIEŤ...
... že na Vianoce si nemusíte kupovať Vianočné oblátky. Šikovné ženy našej
obce budú piecť Tepličské oblátky a do každého domu ich doručíme s
Vianočným blahoželaním. Oblátky tak budú symbolickým spojením
Tepličanov v jednom čase počas Štedrej večere.



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 

STAV FONDU K 31.10.2019 JE: 4 550 €

PRISPEJTE DO PEŇAŽNÉHO FONDU ČOV A KANALIZÁCIE
Aj vďaka Vášmu dobrovoľnému príspevku môžeme mať v našej obci 

čističku odpadových vôd! 

Váš príspevok 10€ mesačne = čistička v roku 2023

15. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutoční
vo piatok 22. novembra 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

K O M P O S T É R Y  D O  D O M Á C N O S T Í

Kompostéry sú v rôznych veľkostiach:
400 l, 600 l, 800 l a 1000 l

Kompostéry budú záujemcom odovzdané bezplatne!

Ak máte záujem o domové kompostovanie a dodanie kompostéra, 
nahláste sa na Obecnom úrade. 

POZOR! Počet kompostérov je limitovaný!

pokračovanie z prvej strany čističky odpadových vôd. A koľko vlastne
taká čistička stojí? Je to 618 900 €, z toho financovanie obce 5% hodnoty
+ 20% DPH, spolu je to vo výške 130 000 €. Nakoľko vybudovanie čističky
odpadových vôd je hlavná priorita obce, prajme si všetci, aby sme boli
pri získaní financovania úspešní!
Ale aké teraz budeme mať naše cesty? Myslíme aj na rekonštrukciu ciest
a 28. októbra sme podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok na
cestu od multifunkčného ihriska, okolo požiarnej zbrojnice cez Vyšný
koniec do Rómskej osady a využili sme tak jedinečnú možnosť
financovania rekonštrukcie ciest a vybudovania nových ciest so
spoluúčasťou 5%. V praxi to znamená že ak budeme úspešní,
zrekonštruujeme 750 metrov existujúcej cesty a vybudujeme 40 metrov
novej cesty s chodníkom so spoluúčasťou 5%, to je za 12 500 € (celkové
financovanie je vo výške 250 000 €). Držme si aj v tomto prípade palce,
držte nám palce aj v tejto výzve, aby sme boli úspešní pre našu obec, pre
všetkých Vás, Tepličanov.
Prajem Vám všetkým veľa úspechov, aby cesty naše každodenné viedli k 
úspechom!

Peter Lačný, starosta obce

Z ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 17. októbra 2019 na svojom 14. riadnom
zasadnutí:
- schválilo stretnutie poslancov22.10.2019 ohľadom obhliadky ciest a 

ich vyznačenia na opravu
- schválilo spoluúčasť obce na výstavbu ČOV vo výške 128 652,33 €
- schválilo zámer odpredaja pozemku v chatovej osade
- schválilo jednanie o odkúpenie pozemku na stojiská na kontajnery
- schválilo činnosť - spracovanie ponúk na vozidlo na zimnú údržbu
- schválilo obhliadku terénu za účelom prenájmu v chatovej osade
- schválilo riešenie sťažnosti pri budovaní hrobky na cintoríne
- súhlasilo s dodatočným povolením stavby za účelom chovu včiel
- zobralo na vedomie: 

- informáciu o umiestnení nelegálnej skládky za Domom smútku
- informáciu o schválení NFP na Komunitné centrum
- informáciu o zaslaní listu ministrovi životného prostredia SR so 

žiadosťou o príspevok na kúpu cisterny
- informáciu o kompostéroch v obci
- informáciu o potrebe opravy ciest v obci 

Celé uznesenie a zápisnicu z rokovania si môžete prečítať na internetovej stránke 
obce www.teplicka.sk

Obec Teplička získala z fondu Európskej únie v 
rámci projektu „Zavedenie systému domáceho 

kompostovania BRKO v obciach združenia  SEZO-
Spiš“ 61 kusov domácich kompostérov, ktoré sú 

určené do domácností na kompostovanie 
domového odpadu. 


