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Drahí Tepličania.
Vianočné obdobie roka je za nami a s ním aj úžasné stretnutia s Vami,
Tepličanmi, pri kultúrnych aktivitách obce od Mikuláša až o Nový rok.
Z celého srdca Vám všetkým ďakujem za účasť na týchto aktivitách,
vďaka Vám sme na akciách Vitaj Mikuláš, Stavanie a rozsvietenie
stromčeka, Štefanská zábava a Privítanie Nového roka s ohňostrojom
mali vynikajúcu atmosféru a spoločné stretnutia nás Tepličanov.
V úvode nového roku 2020 si dovolím v krátkosti zrekapitulovať ten
predošlý rok 2019. Pre našu obec to bol úspešný rok, priniesol viacero
významných aktivít, ako je rozšírenie kanalizácie v obci, rekonštrukcia
školského areálu, realizácia okolia budovy Obecného úradu a Kultúrneho
domu spolu s rekonštrukciou záchodov v Kultúrnom dome, dažďový
kanál na hlavnej ceste pri cintoríne a v časti Koryteň, rozšírenie plochy na
futbalovom ihrisku a jeho zavlažovanie, čistenie prameňov
a technologických nádrží obecného vodovodu spolu s inštaláciou nového
ovládania, stabilizácia tímu zamestnancov obce a rozšírenie o obecnú
firmu, sociálny podnik, realizácia komerčných aktivít sociálneho podniku,
nové dopravné značenie v obci a mnoho ďalších, menších aktivít.
Úspechmi obce v roku 2019 je aj získanie financií na stavbu
komunitného centra v obci, rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice, zateplenie
strechy sály Kultúrneho domu a príspevku na verejnú wi-fi sieť v obci.
V roku 2019 sme Vám priniesli aj viacero noviniek. V oblasti kultúry to
bol nový koncept Juniálesu, obnova a vznik nových komunikačných
kanálov obce, ako sú noviny, web stránka, mobilná aplikácia, skupiny na
Facebooku a Instagrame, cez ktoré aktívne komunikujeme. Novinkou je
už spomínaný sociálny podnik, obecná firma T-servis Teplička, s.r.o. r.s.p..
Medzi úspechy obce určite patria aj výkony našich futbalistov
a dobrovoľných hasičov za skvelé výkony v oblastných súťažiach a za ich
statočnú propagáciu našej obce. Pokračovanie na druhej strane

PLÁN ČINNOSTI OBCE NA ROK 2020
Obec Teplička má rozpracovaný plán činnosti na roky 2019 – 2022, ktorý
obsahuje okamžité, krátkodobé, strednodobé a dlhodobé aktivity.

Na rok 2020 sú plánované tieto aktivity obce:
Projekt ČOV a kanalizácie – podávanie žiadosti o dotáciu
Výstavba Komunitného centra v obci
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice  
Rekonštrukcia okolia Kultúrneho domu – pokračovanie v časti schodov 
a parkoviska
Rekonštrukcia sály Kultúrneho domu a kuchyne
Rekonštrukcia a oprava ciest v obci
Rekonštrukcia areálu na cintoríne
Rekonštrukcia chodníka 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 
Bytová výstavba v obci – hľadanie vhodnej lokality  - kúpa pozemkov 
Zabezpečenie servisu pre malé domové služby cez obecnú prevádzku
Kultúrne a športové aktivity v chatovej osade
Projekty EÚ – vypracovanie
Podnikateľské aktivity obecnej prevádzky

Kompletný plán činnosti obce na celé obdobie 2019 – 2022 nájdete na 
internetovej stránke obce www.teplicka.sk

PODPORNÉ POHREBNÉ ZDRUŽENIE

oznamuje svojim členom, že výber členských príspevkov na rok 2020
bude prebiehať v malej sále Kultúrneho domu v čase 15:00 – 16:00 hod.
v termínoch:
Január: 14.1.2020, 21.1.2020, 28.1.2020
Február: 4.2.2020, 11.2.2020, 18.2.2020, 25.2.2020
Marec: 3.3.2020, 10.3.2020, 17.3.2020, 24.3.2020

Výška členského príspevku je 15 Eur.
Katarína Rumanová



Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 12. decembra 2019 a na svojom 16. 
riadnom zasadnutí:
- schválilo dodatok č.2 k VZN č. 5/2015 o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- schválilo rozpočtové opatrenie č. 18/2019
- zobralo na vedomie stanovisko kontrolóra k návrhu finančného 

rozpočtu na roky 2020 – 2022
- schválilo finančný rozpočet obce na roky 2020 – 2022 bez 

programového rozpočtu a to:
rok 2020 rok 2021 rok 2022

bežné príjmy 498 182 € 498 182 € 498 182 €
kapitálové príjmy 0 € 0 € 0 €
finančné operácie 162 720 € 12 720 € 12 720 €

bežné výdavky 498 182 € 498 182 € 498 182 € 
kapitálové výdavky 150 000 € 0 € 0 €
finančné operácie 12 720 € 12 720 € 12 720 €

- schválilo návrh činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020
- schválilo nájomnú zmluvu so spoločnosťou Expres NET na umiestnenie 

vysielača rádia EXPRES
- schválilo menovanie Mareka Koňaka ako preventivára PO
- schválilo odmenu za vyhotovenie projektovej dokumentácie na 

rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice
- neschválilo navýšenie príspevku financovania Centra voľného času
- schválilo opravu cesty v obci ku futbalovému ihrisku a to podľa počasia

Pokračovanie z prvej strany. Na rok 2020 máme schválený rozpočet
obce a konkrétne aktivity, ktorými sú rekonštrukcia ciest v obci, obnova
častí areálu cintorína, vybudovanie plochy pre zimné a letné
korčuľovanie, už spomínaná výstavba komunitného centra,
zrekonštruovanie Požiarnej zbrojnice, rekonštrukcia podlahy a stien
v sále Kultúrneho domu, realizácia wi-fi siete, kultúrne aktivít zamerané
viac na osobné stretnutia, ale aj aktivity v chatovej osade, kde bude
premiéra fašiangovej zabíjačky.
Všetky úspechy obce a jej plány do budúcnosti stoja na jednom, pevnom
základe, na ľuďoch, na Vás, ochotných, obetavých, ústretových
a tolerantných Tepličanov s dobrým srdcom. Patrí Vám všetkým veľká
vďaka, hlavne poslancom Obecného zastupiteľstva, zamestnancom
Obecného úradu, Základnej a materskej školy, školskej jedálne, ako aj
zamestnancom obecnej firmy, sociálneho podniku. Ďakujem aj našim
najbližším partnerom, ktorými sú pozemkové spoločenstvo Teplička, PD
Čingov Smižany a Farský úrad Markušovce.
Som na Vás všetkých hrdý a prajem Vám veľa šťastia, zdravia, lásky,
úspechov v Novom roku 2020, buďme k sebe láskavejší, buďme
navzájom tolerantnejší, obetavejší, pomáhajme si navzájom, aby naše
osobné úspechy, boli úspechmi obce a aby úspechy obce, boli našimi
spoločnými úspechmi.

Peter Lačný, starosta obce

Obecný úrad Teplička srdečne všetkých pozýva na 

F A Š I A N G O V Ú    Z A B Í J A Č K U
v chatovej osade Teplička (v areáli vedľa jazera)

ktorá sa uskutoční v sobotu 1. februára 2020.

Zabíjačkové špeciality sa budú podávať 
od 11:00 hodiny.

V prípade nepriaznivého počasia – dažďa sa akcia odkladá.


