TEPLIČSKÉ
Mesačník o dianí v obci Teplička

Z ČINNOSTI OBCE v mesiaci jún a júl vyberáme tieto aktivity:
- Pokračovanie v rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice a sály Kultúrneho domu
- Čistenie dažďového rigolu a zmenu úseku cesty v chatovej osade
- Podanie žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu sály KD a kuchyne
- Realizácia projektu verejná Wi-Fi – montáž aktívnych prvkov
DOMČEK PRI KULTÚRNOM DOME
OŽIL VĎAKA MLÁDEŽI
Z domčeka sa stal priestor pre aktivity
mládeže. Okrem spoločných stretnutí
mládeže v ňom priestor pre nácviky našli
speváčky zo spevokolu a novovzniknutý
folklórny súbor. Mládež sa v priestore
domčeka aktivizuje a pripravuje na rôzne
aktivity organizované Obecným úradom,
akými bola aj prvá časť Detských
tvorivých dielní.

NOVINY
Júl - August/2020

LETO V ZNAMENÍ NEPRÍJEMNÝCH PODNETOV
Drahí Tepličania.
Leto nám tento rok okrem teplého počasia prinieslo aj viacero
nepríjemných podnetov, ktoré musí obec riešiť v súčinnosti s príslušnými
orgánmi štátnej a verejnej správy. Tri podnety občanov boli podané na
zelenú linku Ministerstva životného prostredia a týkali sa skládok
odpadu. Občania v nich poukazujú na vzniknuté skládky odpadu v obci aj
mimo obce. V dvoch prípadoch sa jedná o drobný stavebný odpad a v
jednom prípade o odpad železa. Riešenie podnetov inicioval Okresný
úrad v Spišskej Novej Vsi, odbor životného prostredia a zistené
nedostatky budú riešené v spolupráci s vlastníkmi pozemkov a
súčinnosťou obce. Poukazovanie na rôzne skládky odpadu, či už sú
historického pôvodu, alebo novo vzniknuté, je veľmi správne. Podozrenie
na nelegálnu činnosť v oblasti odpadového hospodárstva, čiže čiernych
skládok, môžete nahlásiť aj priamo na Obecnom úrade, pracovníčkam
úradu, zamestnancom obce, poslancom Obecného zastupiteľstva, alebo
mne osobne.
Tvorba čiernych skládok súvisí aj s absenciou informácie o likvidácii
stavebného odpadu. Ak má občan obce stavebný odpad na likvidáciu, je
povinný ho odviezť na skládku odpadu, alebo recyklačné stredisko,
prípadne nahlásiť ho na Obecnom úrade a my podľa jeho rozsahu
zvolíme spôsob likvidácie buď pristavením veľkoobjemového kontajnera,
alebo pri menšom objeme zvozom našim obecným. Za zvoz a likvidáciu
takéhoto odpadu občan zaplatí obci poplatok za manipuláciu, zvoz a
likvidáciu. Nie sú to vysoké poplatky, preto vyzývam všetkých občanov k
rozumnému prístupu k likvidácii stavebného odpadu. Predídeme takto
zbytočným pokutám a podnetom, ktoré sú pre obec a nás všetkých zlou
vizitkou. Ďalší podnet bol podaný na Úrad vlády a poukazuje na
nelegálne stavby v obci. Pokračovanie na druhej strane

PODPIS ZMLUVY NA FINANCOVANIE VÝSTAVBY ČISTIČKY ODPADOVÝCH
VÔD ČOV TEPLIČKA
Pokračovanie z prvej strany
Tento podnet riešime v súčinnosti so
stavebným úradom a v krátkom čase bude vykonaný štátny stavebný
dohľad ktorý určí legálnosť stavieb a prípadné nariadenie na likvidáciu
nelegálnych stavieb. Podnet občana sa jednal prevažne na lokalitu rómskej
osady. Pre túto lokalitu hľadáme s poslancami Obecného zastupiteľstva
vhodné riešenie, aby mohlo byť lepšie bývanie dostupné aj pre rómskych
občanov. Tento rokmi neriešený problém chcú riešiť obe strany – obec aj
obyvatelia rómskej osady. Nič však nie je zadarmo. Aj preto sme mali
stretnutie s riaditeľom neziskovej organizácie projekt DOM.ov pánom
Zemanom, ktorá pomáha rómom s výstavbou vlastných domov a ich
financovaním cez kombináciu sporenia a mikropôžičky. Aj tento problém
riešime, avšak tu je riešenie dostupné po veľmi malých krokoch, nakoľko
sa jedná o veľmi zložitý a roky nevyriešený problém.
Je veľa problémov, ktoré je treba v obci riešiť. Dôležité je správne
komunikovať, aby sme predchádzali zbytočným nedorozumeniam a
podozreniam. Prajem Vám bezproblémové letné chvíle v našej krásnej
obci Teplička!
Peter Lačný, starosta obce Teplička
23. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutoční 28.8.2020 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.
Chlapi pri ťahaní omietky v malej sále Kultúrneho domu

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v mesiaci jún a júl zasadalo 25. júna 2020 na
svojom 21. riadnom zasadnutí a 31.7.2020 na svojom 22. riadnom
zasadnutí s nasledovným výsledkom:
- Schválili realizáciu drevenej podlahy v sálach Kultúrneho domu a
vybudovanie šatne v jeho vestibule
- Schválili dočerpanie úveru na poplatky spojené s obecným multikárom
- Schválili predaj starého obecného multikára za sumu 1500 €
- Schválili predaj pozemkov v chatovej osade pánovi Jozefovi Jánošíkovi
- Schválili odpredaj pozemku v chatovej osade pánovi Zdenovi Boržíkovi
- Schválili vystúpenie zo združenia ZMOS
- Schválili rozpočtové opatrenie 6/2020
- Schválili návrh na rozšírenie hraníc chatovej osady
- Schválili zámer na odpredaj pozemku v chatovej osade – p. Bača
- Ukladajú pripraviť do budúcej schôdze obecného zastupiteľstva cenovú
ponuku na položenie asfaltu a cenovú ponuku na rúry a svahovky pre
cestu na Obraz
- Ukladajú do konca augusta pripraviť ekonomickú štúdiu na cestu k
Domu smútku
- Neschválili vystúpenie zo združenia ZMO Spiša
- Neschválili žiadosť o pozastavenie prenájmu v budove OcÚ, schválili aby
bol navrhnutý náhradný spôsob prevádzkovania priestoru
PONUKA ZVOZU DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU
Obec Teplička v spolupráci s obecným sociálnym podnikom T-servis
Teplička, s.r.o. Vám zabezpečia zvoz stavebného odpadu nasledovne:
Stavebný odpad do 1 tony:
Poplatok za naloženie a odvoz na skládku v SNV: 20 €
Poplatok za uloženie na skládke v SNV: 23,88 € / 1 tona
(menšie množstvá podľa skutočnej váhy odpadu)
Stavebný odpad nad 1 tonu:
Pristavenie kontajnera a odvoz na skládku odpadu – individuálna cena
podľa množstva a rozsahu odpadu
Poplatok za uloženie na skládku: 23,88 € / 1 tona
V prípade záujmu nás kontaktujte telefonicky na čísle 053 44 11 223.

