PODPORNÉ POHREBNÉ ZDRUŽENIE
Dňa 21.3.2019 sa v sále Kultúrneho domu konala výročná členská
schôdza Podporného pohrebného združenia odbočky č. 119 Teplička.
Pozvanie prijal starosta obce Peter Lačný, ktorý sa prítomným prihovoril
v diskusii. Nakoľko členská základňa klesá, prijalo sa uznesenie, že do
konca roka 2019 bude odpustené zápisné u nových členov, čo činí
úsporu 10 € na člena. Ročné členské zostáva vo výške 15 €. Plná výška
pohrebnej podpory činí 420 €. PPZ Teplička pracuje v zložení: Pavol
Dzimko – predseda, Vladimír Gbúr – podpredseda, Katarína Rumanová –
pokladník, Terézia Jasečková, Mgr. Janka Timková – revízori
Katarína Rumanová
OPRAVA HLAVNEJ CESTY V ČASTI POD TEPLIČKOU
Vo februári tohto roka sme na Správu ciest KSK doručili žiadosť o
nápravu havarijného stavu – poklesu vozovky v časti obce Pod Tepličkou.
Správa ciest KSK nás listom oboznámila o riešení stavu a to o plánovanej
oprave vozovky v rámci letnej údržby ciest.
ROZPIS NAJBLIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV „A“ MUŽSTVA
5.5.2019 o 10:30 hod. OŠK Teplička – FK Prakovce
12.5.2019 o 16:30 hod. FK Slovan Helcmanovce – OŠK Teplička
19.5.2019 o 17:00 hod. OŠK Teplička – ŠK Breznovica Letanovce
26.5.2019 o 10:30 hod. TJ Futbalový klub Kojšov – OŠK Teplička
9. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutoční v piatok 10.5.2019 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.

Z A B E Z P E Č E N I E Z V O Z U O D PA D U Z O Ž Ú M P
Obecná firma T-servis Teplička, s.r.o. oznamuje, že pre občanov obce
zabezpečuje zvoz odpadu zo žúmp a jeho likvidáciu
na ČOV v Spišskej Novej Vsi spolu s potvrdením likvidácie odpadu.
1m3 odpadu:

Cenník zvozu:
1,30,- € + vytiahnutie s dopravou: 22,- €

Vytiahnutie žumpy si môžete objednať na Obecnom úrade osobne,
telefonicky na čísle 053 / 44 11 223, alebo mailom na teplicka@teplicka.sk

TEPLIČSKÉ
Mesačník o dianí v obci Teplička

NOVINY
4/2019

„ŠALENY“ APRÍL
Milí Tepličania, mesiac apríl je za nami a dovolím si na základe obecných
aktivít a života v obci konštatovať, že bol naozaj šialený. Prebiehali
dokončovacie práce na etape kanalizácie v časti obce Obraz, ktoré
dodávateľ podľa požiadavky stihol do Veľkej noci, ukončili sa práce na
rekonštrukcii dažďového kanálu na ceste okolo cintorína, dokončili sme
čistenie prameňov vodovodu a zabezpečenie vodohospodárskych objektov,
urobili sme jarnú prípravu futbalového ihriska – zrealizovali sa dažďové
zvody z budovy do nádrže pre potreby zavlažovania ihriska, presunuli sme
výsledkovú tabuľu na druhú stranu ihriska aj so zakopaním kábla na prívod
elektriny, vymaľovali sme všetky železné konštrukcie, upratali areál a čo je
najdôležitejšie, naši futbalisti – Áčkari vyhrali obidva domáce futbalové
zápasy a majú veľkú šancu na postup do vyššej ligy. V apríli bolo jedno
zasadnutie Obecného zastupiteľstva, poslali sme žiadosť o priznanie
štatútu sociálneho podniku pre obecnú firmu, podpísali sme zmluvu s ČOV
Spišská Nová Ves na zvoz odpadov zo žúmp z našej obce s dokladom o
likvidácii, ktorý budeme zastrešovať centrálne cez obecnú firmu. Stačí
nahlásiť potrebu zvozu zo žumpy na Obecnom úrade a my na základe
zmluvy centrálne zabezpečíme zvoz zo žúmp.
Žiadosť o finančný príspevok na výstavbu komunitného centra máme
kompletnú, po spojenom územnom a stavebnom konaní doplníme žiadosť
o stavebné povolenie a v požadovanom termíne – do 20.5.2019 ju
odošleme na Ministerstvo vnútra. Na jeseň tohto roku budeme vedieť
výsledok posúdenia žiadosti.
Apríl priniesol aj menej príjemné veci. Mali sme viacero porúch na
vodovode, ktoré súviseli aj s výstavbou kanalizácie v časti Obraz. Dve
poruchy zapríčinili kompletné vyprázdnenie vodojemu a po dobu jeho
napustenia ste boli bez dodávky pitnej vody, za čo sa ospravedlňujem ja
osobne aj v mene Obecného úradu. Pokračovanie na druhej strane.

Pokračovanie z prvej strany. Urobili sme nápravu tak, aby sa v budúcnosti
podobný problém – kompletné vyprázdnenie vodojemu – neopakoval, aby
sme ho vopred vedeli predvídať.
V apríli sme boli svedkami nepríjemnej dopravnej nehody, ktorá sa stala v
časti obce pri rómskej osade a naša občianka a zamestnankyňa školskej
jedálne utrpela veľmi vážne zranenia. Prajem jej skoré uzdravenie a našej
obci prajem, aby sa v budúcnosti do novín, televízie a na spravodajské
internetové stránky dostala už len v pozitívom svetle a nie ako to bolo
teraz z dôvodu negatívnej skutočnosti.
Veľká noc bola tento rok vo viac teplejšom a jarnom období vďaka čomu
sme si mohli tieto sviatky jari vychutnať nielen duchovne, ale aj viac
vonku, v prírode, v priestranstvách obce. Snažili sme sa priestranstvá obce
podľa možností čo najviac upratať a pripraviť na tieto sviatočné, jarné
chvíle. Vynovili sme skalku pri Požiarnej zbrojnici, pozametali cesty,
chodníky a upravili časť parku pri hornej autobusovej zastávke.
Želám Vám veľa príjemných a slnečných chvíľ v našej krásnej obci Teplička!
Peter Lačný, starosta obce
ROZPIS UMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV NA ODPAD
V rámci obdobia jarného upratovania budú v našej obci rozmiestnené
veľkoobjemové kontajnery na komunálny odpad nasledovne:
1. - 3. máj 2019 – časť Vyšný koniec
3. - 6. máj 2019 – stred obce pri hornej autobusovej zastávke
6. - 9. máj 2019 – stred obce pri multifunkčnom ihrisku
9. - 13. máj 2019 – časť Štehin
13. - 16. máj 2019 – časť Obraz
16. - 20. máj 2019 – časť Záploty pri odbočke k potravinám Gbúr
20. - 23. máj 2019 – časť Záploty pri starom výbore
23. - 27. máj 2019 – časť Koryteň – vedľa budovy Kultúrneho domu
27. – 30. máj 2019 – časť Pod Tepličkou
Z ČINNOSTI OBCE v mesiaci apríl vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Dokončenie rekonštrukcie odvodňovacieho žľabu na hlavnej ceste
- Ukončenie kanalizácie – časť OBRAZ vetva AB
- 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

Z ROKOVANIA ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 12. apríla 2019 a na svojom 8. riadnom
zasadnutí:
- schválilo zmeny zakladacej listiny T-servis Teplička, s.r.o.
- schválilo rozpočtové opatrenie 6/2019 o zmenách bežného rozpočtu
vo výške 4000 € a navýšení kapitálových výdavkov s presunom z
rezervného fondu vo výške 18 340 €
- schválilo úhradu čiastkovej faktúry za kanalizáciu – časť Obraz
- schválilo úhrady poplatkov za vyhotovenie geometrických plánov
kupujúcim
- neschválilo výstavbu Materskej škôlky na pozemkoch vedľa Kultúrneho
domu, vedľa Požiarnej zbrojnice, na pozemku ľadového ihriska
Celé uznesenie a zápisnicu z rokovania si môžete prečítať na internetovej stránke
obce www.teplicka.sk

VÝSTAVBA KANALIZÁCIE V ČASTI OBCE OBRAZ
Základné informácie o rozšírení kanalizácie OBRAZ:
- začiatok prác 13.2.2019
- ukončenie prác 17.4.2019
- dĺžka zhotoveného úseku 303,65 m
- náklady na realizáciu 86 000 €
Ďakujeme občanom bývajúcim v časti obce OBRAZ za
ich trpezlivosť a ochotu byť nápomocní pri realizácii
kanalizácie. Ospravedlňujeme sa za dopravné
obmedzenia spojené s výstavbou kanalizácie.
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

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

