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PRIŠIEL K NÁM ČAS VIANOČNÝ
Drahí Tepličania, v tomto poslednom mesiaci roka sa k Vám prihováram s
témou Vianoc, ktoré budú na Tepličke čarovné. Pripravili sme pre Vás
množstvo aktivít, ktoré k mesiacu december patria, od Mikuláša, cez
pečenie medovníkov s deťmi, slávnostné rozsvietenie Vianočného
stromčeka, Štefanskú zábavu, Štefanský futbalový turnaj až po vítanie toho
Nového roka 2020, ktoré bude s veľkou zmenou termínu a času. Po vzore
viacerých miest a obcí presúvame privítanie Nového roka priamo na Nový
rok vo večernom čase o 17:00 hodine, súčasťou ktorého bude aj novoročný
ohňostroj. Srdečne Vás na tieto aktivity pozývam, teším sa na stretnutie s
Vami aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva a verím že sa
pripravovaných aktivít zúčastníte a spolu vytvoríme čarovnú Vianočnú
atmosféru v našej obci.
Záver roka sa nezadržateľne blíži a s ním aj bilancovanie, ale hlavne
príprava na nový rok 2020, pre ktorý pripravujeme rozpočet obce a s ním
spojené aktivity v obci. Už dnes vieme, že budeme stavať Komunitné
centrum, novú WiFi sieť internetu a zrekonštruujeme Požiarnu zbrojnicu,
na ktorú máme čerstvo schválenú dotáciu vo výške 28 312,31 €. To všetko z
fondov Európskej únie. Z nášho rozpočtu plánujeme viacero výraznejších
aktivít v obci, o ktorých budú poslanci Obecného zastupiteľstva rokovať 12.
decembra na základe pripraveného návrhu v súlade s plánom rozvoja obce
na roky 2019 – 2022.
Zima sa pomaly začína a už sme mali aj prvé sneženie, ktoré zmenilo naše
cesty na jedno nepríjemné klzisko. V zimnej údržbe chceme byť viac
pripravení, preto máme vlastný sklad posypového materiálu a už čoskoro
budeme mať vlastné vozidlo s radlicou a sypačom pre lepšiu zimnú údržbu.
Prajem Vám príjemné obdobie Adventu a Vianoc v našej obci a v srdciach
každého z nás. Prajem Vám šťastné, veselé a čarovné Vianoce Tepličania!

Peter Lačný, starosta obce

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! 

Váš príspevok 10€ mesačne = čistička v roku 2023

Z ČINNOSTI OBCE
v mesiaci november vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- 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 dopravných značiek v obci
- Osadenie novej žumpy pre Obecný úrad a Kultúrny dom

DOBRÉ VEDIEŤ...
... že na Vianoce si nemusíte kupovať Vianočné oblátky. Šikovné ženy našej
obce upiekli Tepličské oblátky a do každého domu ich doručíme s
Vianočným blahoželaním. Oblátky tak budú symbolickým spojením
Tepličanov v jednom čase počas Štedrej večere.
... že pre lepšiu zimnú údržbu ciest a predchádzanie škodám je potrebné
autá parkovať vo dvore, alebo na vlastnom parkovisku, mimo cesty.

POZVÁNKA NA PEČENIE MEDOVNÍKOV
Pozývame všetky deti aj šikovné gazdinky na
Vianočné pečenie medovníkov, ktoré sa uskutoční
v obecnej kuchyni 14. decembra 2019 (sobota) od
15:00 hodiny. Spolu napečieme skvelé Vianočné
medovníky a koláče, ktoré vyzdobíme a
pripravíme k Vianociam všetkým občanom obce
pri slávnostnom rozsvietení obecného stromčeka.



16. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA sa uskutoční
vo štvrtok 12. decembra 2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

Z ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 22. novembra 2019 na svojom 15.
riadnom zasadnutí:
- schválilo rozpočtové opatrenie č. 17/2019 s presunom položiek 

rozpočtu v celkovej hodnote 6 373 €
- schválilo Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 

ZM-SEP-IMRK2-2019-003155 pre projekt Výstavba komunitného centra v 
obci Teplička
- schválilo návrh na zvýšenie poplatku za TKO v obci na 18 €  na osobu za 

rok a v chatovej osade na 30 € za chatu na rok.
- schválilo prejazd cez obecný pozemok KN-E 90972/1 
- schválilo finančný príspevok 100 € na rok 2020 pre ILCO klub
- zobralo na vedomie: 

- informáciu o aktivitách v obci
- správy kontrolóra obce

- neschválilo navrhovaný dodatok č.3/2019 o financovaní CVČ
- neschválilo nájomnú zmluvu firmy Expres NET na prenájom priestorov 

vedľa Domu smútku pre FM vysielač

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

SEPAROVAŤ, SEPAROVAŤ, SEPAROVAŤ

Téma odpadu je veľmi citlivá a veľmi dôležitá. V novembri sme od
dodávateľa služby spracovania odpadu dostali nový cenník výkonov za
likvidáciu odpadu. Obec Teplička platí za odpad poplatok za uloženie
odpadu na skládke, aktuálne 28,68 € za tonu odpadu, od 1.1.2020 bude
poplatok 31,56 € za tonu. V roku 2018 bola cena na úrovni 26,16 €.
Druhým poplatkom je zákonný poplatok, ktorý sa odvíja od podielu
separovania, to znamená koľko odpadu vytriedime. Dnes obec separuje
na úrovni 23 % a platí pre nás zákonný poplatok 10 € za tonu odpadu. Od
1.1.2020 bude tento poplatok vo výške 22 € a v roku 2021 to bude 27 €
za tonu odpadu. Ďalšie poplatky za odpad predstavujú manipuláciu s
odpadovými nádobami, poplatky za veľkoobjemové kontajnery a náklady
za likvidáciu čiernych skládok.
Z uvedeného zvýšenia poplatkov za uloženie odpadu na skládke, ako aj
zákonného poplatku daného štátom vyplýva nutnosť separovania odpadu
a tým aj zníženia množstva klasického odpadu, nakoľko poplatky pri
vyššom percente separovania sú nižšie a uvádzame ich v tejto tabuľke:

Z uvedenej tabuľky je zrejmé zvyšovanie poplatkov aj v budúcom roku,
alebo ak sa separovanie odpadu zníži na nižšiu úroveň. Už teraz vieme že
značné množstvo separovaného odpadu plastov tvoria PET fľaše, ktoré sa
budú zálohovať a vykupovať. Tým sa značne zníži objem separovaného
odpadu a je pravdepodobné, že sa dostaneme na úroveň 2 a cenu 30 €/t.

Položka

Úroveň 
vytriedenia 

komunálneho 
odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t
-1

2019 2020 2021

1 x ≤ 10 17 26 33

2 10 < x ≤ 20 12 24 30

3 20 < x ≤ 30 10 22 27

4 30 < x ≤ 40 8 13 22

5 40 < x ≤ 50 7 12 18

6 50 < x ≤ 60 7 11 15

7 x > 60 7 8 11

Úroveň separovania odpadu ovplyvňuje aj množstvo zmesového
odpadu vo veľkokapacitných kontajneroch, ktoré sú raz ročne
umiestnené v obci a donedávna bol takýto kontajner aj v chatovej
osade. Zvyšovanie zmesového odpadu TKO znamená menšie percento
separovania a vyššie poplatky. Preto je potrebné zamerať sa viac na
separovanie odpadu a znižovanie množstva zmiešaného odpadu TKO,
ktorý má naša obec za rok v objeme 200 ton. Z dôvodu zmeny cien za
spracovanie odpadu sme museli pristúpiť k zvýšeniu poplatku za odpad z
terajších 13 € na 18 € za osobu a z 25 € na 30 € za chatu v chatovej
osade, platného od 1.1.2020. Budúci rok musíme vynaložiť maximálne
úsilie na zvýšenie separovania, triedenia odpadu a zníženie jeho
množstva, aby sme predišli ďalšiemu zvyšovaniu poplatkov za TKO.










