
FUNKCIA STAROSTKY  
OČAMI MLADEJ ŽENY
Od komunálnych volieb v roku 2014 ubehlo pár mesiacov. Volebným výsledkom sa docenila 
snaha z celého predvolebného obdobia, kde sme sa ja a tím kandidátov na poslancov obecné-
ho zastupiteľstva snažili akýmkoľvek spôsobom osloviť vás, Tepličania, a hlavne vzbudiť záujem  
o verejné dianie a zúčastniť sa volieb.

Po vyhlásení výsledkov volieb, ktorými ste práve vy, voliči obce Teplička, rozhodli o zložení mie-
stnej samosprávy (starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva), sa chcem aj s odstupom 
času poďakovať, že ste prišli k volebným urnám a prejavili dôveru vami vybraným kandidátom,  
či už na post starostu obce alebo poslanca obecného zastupiteľstva. Miestna samospráva je 
teda presne taká, akú si ju ľudia zvolia. Vzťah medzi samosprávou a občanmi je veľmi rôznorodý.  
Je podmienený práve tým, že ako samospráva, tak aj občania sú zložení z rôznych typov aktérov. 
Každý z nás, či je už volený zástupca alebo občan, máme možnosť prispieť k rozvoju ktorejkoľvek 
oblasti života našej obce. Už počas predvolebnej kampane som vystúpila s programom, ktorý sa 
dotýkal viacero oblastí a možností riešenia na zlepšenie kvality života v našej obci. Obraciam sa 
teda na vás a prosím každého, kto má záujem pomôcť v rozvoji nášho spoločného miesta pre 
život, nech akokoľvek poradí alebo pomôže. Máme jedinečnú možnosť zlepšiť a  rozvíjať našu 
obec, a to práve budovaním vzájomnej spolupráce.

Byť starostkou... „Aký je to pocit?“ Obecné problémy sú aj mojimi problémami. Keď sa na vás 
ľudia začnú dívať z úplne iného uhla pohľadu ako doteraz. Každý z nás máme predstavu o tom, 
ako by mala starostka vyzerať, ako by sa mala správať a rozhodovať sa v dôležitých otázkach a si-
tuáciách. Ak by sme to všetko zhrnuli, vyšiel by nám výpočet desiatok superlatívov osobnostných, 
profesijných, komunikačných vlastností, ktoré napomáhajú pri výkone tejto náročnej funkcie. 
Súhlasím s vami, ale rovnako by ste súhlasili aj vy so mnou, že v prvom rade to musí byť „človek“. 
Ja ju vnímam predovšetkým ako zodpovednosť, zvyk a stotožnenie sa s novým stavom. Nič nie 
je v živote jednoduché. Každý máme problémy, ktoré musíme dennodenne riešiť. Ako povedal 
na jednom zo stretnutí pán kaplán: „Ak máš nejaký dar, modli sa za to, aby si ho nestratil a ak 
ho nemáš modli sa za to, aby si ho získal“. Na všetko treba čas. Nikto učený z neba nespadol, 
a tak aj ja od chvíle, kedy som nastúpila do funkcie, sa deň čo deň stretávam s vašimi žiadosťa-
mi, sťažnosťami a  informáciami, situáciami, ktoré ma učia a posúvajú ďalej. Na záver sa vám , 
TEPLIČANOM, chcem poďakovať za šancu, ktorá je pre mňa životnou, pretože aj napriek tomu, 
že je to práca náročná, robím, čo ma baví a ďakujem Bohu, že sú okolo mňa ľudia, ktorí mi pri 
tejto funkcii pomáhajú. Preto, a aj pre iné sľubujem, že sa budem zo všetkých síl snažiť, aby bolo 
v našej kresťanskej obci čo najmenej zmätkov a roztržiek, aby sa znásobila láska, porozumenie 
a svetlo v našich medziľudských vzťahoch.

Mgr. Katarína Jasečková
starostka obce Teplička

Tepličský
juniáles

str. 2 str. 3 str. 7Činnosť
v obci

Verejné  
zasadnutie OZ

NOVÁ WEB  
STRÁNKA OBCE
Webová stránka obce je veľmi dôležitým in-
formačným a  propagačným nástrojom obce 
na komunikáciu s občanmi. Stará web stránka 
obce bola málo aktualizovaná, možno aj preto, 
leby systém aktualizácie bol zložitý a obsahová 
štruktúra komplikovaná. 

Nová web stránka je moderná, dynamická, 
s  prvkami web portálov, je rozdelená na štyri 
základné sekcie: Obec, Kultúra, Škola, Šport 
a Požiarna ochrana. V každej sekcii sú podka-
tegórie, ktoré sa budú postupne dopĺňať infor-
máciami, každá sekcia má vlastnú fotogalériu.

Súčasťou web stránky je kalendár aktivít,  
tepličský mikroblog, časť na zadávanie podne-
tov – Mám podnet, prepojenie na Facebook, 
YouTube.

Web stránku nájdete na adrese  
www.teplicka.sk

Facebooková skupina 
SOM TEPLIČAN
15. 6. 2013 bola na Facebooku vytvorená 
skupina SOM TEPLIČAN. Dnes má skupina 
334 členov a pribúdajú ďalší. Skupina slúži na 
informovanie o dianí v obci Teplička, vytvore-
nie udalostí, diskusiu k  témam života v  obci 
a využili sme ju už aj na malú anketu. Skupina 
je ideálnym nástrojom na rýchlu výmenu infor-
mácií a  komunikácie nielen s  občanmi obce, 
ale aj s rodákmi žijúcimi vo svete.

Ak ešte nie si v skupine, pridaj sa ja ty:  
www.facebook.com 

skupina SOM TEPLIČAN.

Tepličské
noviny

Občasný informačník o dianí v obci Teplička

JÚN
2015
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Nové obecné vozidlo pre technickú správu obce
Starý obecný Multicar bol po 
viacerých opravách v  častom po-
ruchovom stave, nemal platné 
STK ani EK, bol bez platných ŠPZ, 
a preto Obecné zastupiteľstvo 
schválilo kúpu nového vozidla, 
síce už ojazdeného, ale pre potre-
by obce plne vyhovujúceho. 

Nový Multicar bol dovezený 
z  Púchova. Kúpna cena bola  
2 900 €. Multicar má „vyklápačku“, 
platné ŠPZ, emisnú a  technickú 
kontrolu vykonanú tohto roku.  
Je v  dobrom technickom stave. 
Slúžiť bude pre potreby občanov, obce pri verejno-prospešných prácach, dovoz materiálu a pod. 
Starý Multicar využijeme pre potreby náhradných dielov.

Technickému pracovníkovi prajeme veľa šťastných, prevažne obecných kilometrov s novým  
MULTICARom. Kúpna cena: 2 900 €

Nový plot v prednej 
časti školského dvora
V máji bol v prednej časti školského dvora pri 
hlavnej ceste vymenený plot. Staré oplotenie 
nahradil pekný a vkusný plot zelenej farby.

Maľovanie  
materskej škôlky
Počas jarných prázdnin poslanci Róbert Vitikáč 
s  Vladimírom Gbúrom zorganizovali dobro-
voľnícku akciu „Maľovanie Materskej škôlky„ 
v Tepličke. Za účasti ďalších dobrovoľníkov sa 
podarilo škôlku, spálňu a školskú chodbu kom-
pletne vymaľovať. Všetkým dobrovoľníkom 
patrí v mene detí materskej škôlky jedno veľké 
ĎAKUJEM.

INFORMÁCIE O ČINNOSTI OBECNÉHO ÚRADU

V  mesiacoch marec – apríl bola realizovaná oprava elektroinštalácie 
čerpacej stanice obecného vodovodu. Elektroinštalácia bola v nevyho-
vujúcom technickom stave, bez revíznej správy a bolo potrebné vykonať 
jej rekonštrukciu – rozdelenie na technologický a stavebný obvod. Spolu 
s elektroinštaláciou bola vykonaná aj montáž bleskozvodu. 

Náklady na rekonštrukciu elektroinštalácie a montáž bleskozvodu: 
- oprava elektroinštalácie: 3 180,96 € 
- montáž bleskozvodu: 579 €

Elektroinštalácia je teraz vo vyhovujúcom stave s revíznou správou.

OPRAVA ELEKTROINŠTALÁCIE VODOVODU – ČERPACIA STANICA

HOKEJBAL NA TEPLIČKE
Dňa 15. 4. 2015 sa uskutočnil prvý tréning 
hokejbalu detí od 4 – 8 rokov, hokejbalo-
vého tímu Teplička. Deti v  rámci Tipsport 
hokejovej prípravky trénujú na multifunkč-
nom ihrisku a  raz mesačne súťažia na 
hokejbalovom turnaji. Trénerom hokejba-
lového tímu je Jožko Hamrák. Deťom aj tré-
nerovi prajeme veľa športových úspechov. 

Hokejbal podporili: PYROBATYS (Hudran 
Ján), RYBA KOŠICE (Dutko Stanislav), OB-
JEKT KERAMIK (Varša Marek), VIDA ESTE-
TICKÉ ŠTÚDIO (Varšová Miriam).

OPRAVA DOMU SMÚTKU
Začiatkom roka bola z dôvodu zatekania strechy opravená časť Domu smútku. Po oprave strechy 
bola táto časť vymaľovaná. V dome smútku bola vykonaná aj oprava ozvučenia.

Stará rozvodná skriňa Nová rozvodná skriňa
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A je to tu! Po roku naša dedina znovu ožije 
pri, už tradičnej, obecnej oslave – TEPLIČ-
SKOM JUNIÁLESE. Podobne ako po mi-
nulé roky, aj tento rok bude v polovici júna  
13. 6. 2015 v areáli amfiteátra pri kultúrnom 
dome.
Pre tohtoročný Tepličský Juniáles 2015 sme 
pripravili viacero noviniek, ale hlavne veľmi 
zaujímavý kultúrny program, v ktorom si každý 
nájde niečo zaujímavé. Podľa môjho názoru je 
program tohtoročného Tepličského Juniálesu 
najlepší v doterajšej histórii juniálesov. Ale poď-
me po poriadku. 
Otvorenie je naplánované na 14.00 hodinu, po 
slávnostnom otvorení tohto ročníka starostkou 
obce Mgr. Katarínou Jasečkovou, ako prvé 
vystúpia deti Základnej a  Materskej školy 
v Tepličke. Po nich bude program pokračovať 
detským vystúpením detí z folklórneho súboru 
Tepličan s folklórnym pásmom, na ich vystúpe-
nie nadviažu deti z  Detskej tvorivej skupiny 
Deti z  Tepličky. Pripravené majú to najlepšie 
z predstavení Dedina 1, Dedina 2 a z Dňa ma-
tiek.
Po detskej časti programu bude program 
pokračovať vystúpením nášho domáceho 
folklórneho súboru TEPLIČAN, ktorý sa 
predstaví so zaujímavým folklórnym pásmom 
a otvorí tak folklórnu časť programu. O 16.00 
hodine na pódiu vystúpi skupina Q PLUS zo  
Spišskej Novej Vsi, ktorá vytvorí atmosféru 
pri najväčších hudobných slovenských a  sve-
tových hitoch. Členom skupiny Q PLUS je aj, 
ak to môžem tak nazvať, „Pod Tepličan“ Jozef 
Mihok z Pod Tepličky.
O 17.15 hodine vystúpi na pódiu mladý, talen-
tovaný spevák MILAN IVÁN z Košíc, ktorého 
môžete poznať z  televízie Senzi a Šláger. Jeho 
piesne sú rytmické, melodické, dobre sa po-
čúvajú, o čom svedčí aj úspešné vydanie jeho 
prvého CD – Šlabikár lásky, ktoré si budete 
môcť zakúpiť priamo na Tepličskom Juniálese 
a ja verím, že nás MILAN IVÁN správne naladí 
pred hlavnými vystúpeniami.
V hlavnom programe, ako zlatý klinec večera, 
máme nie jednu skupinu, ale rovno dvoch 
účinkujúcich! Prvý z  nich, folklórny súbor  
ZOBOR z  Nitry, vystúpi v  dvoch častiach, 
o 18.30 a o 19.15. Tento folklórny súbor patrí 
medzi špičku slovenských folklórnych vystúpe-
ní. Folklórny súbor ZOBOR tvorí ľudová hudba, 
dievčenská spevácka skupina a tanečný súbor. 
Členmi týchto zložiek sú v prevažnej miere štu-
denti oboch nitrianskych univerzít. Folklórny 

a posledné veľmi úspešné CD KANDRÁČOVCI 
– 10 rokov s nami. Z ich najznámejších piesní 
Dva duby, Lisočka, Včielka, Hej sokoly, a  iné. 
Ľudová hudba Ondreja Kandráča KANDRÁ-
ČOVCI sú bez pochyby TOP zábavným zlatým 
klincom Tepličského Juniálesu.
Tohtoročný Tepličský Juniáles je doplnený 
sprievodnými podujatiami, z  ktorých najhlav-
nejšie sú – Súťaž vo varení „rodového“ guľášu, 
kde budú medzi sebou súťažiť rody z Tepličky. 
Na Tepličke máme viac ako pätnásť význam-
ných rodov, už teraz vyzývam zástupcov, aby 
sa prihlásili a súťažili vo varení guľášu. Družstvá 
budú mať štyroch členov.
Z ďalších podujatí to budú Kynologická preh-
liadka výcviku psov, Detské dopravné ihrisko, 
Detská zábavná zóna, kde budú deti súťažiť, 
detské atrakcie a  prvýkrát budeme udeľovať 
Cenu obce Teplička.
Srdečne pozývam všetkých Tepličanov  
a  ľudí zo širokého okolia na tohtoročný  
TEPLIČSKÝ JUNIÁLES 2015!

Peter Lačný
predseda kultúrnej komisie

POZVÁNKA NA TEPLIČSKÝ 

 JUNIÁLES 2015
súbor ZOBOR získal viac ako 15 významných 
ocenení, čo svedčí o kvalite ich vystúpenia. Na 
Tepličke sa nám predstavia s týmto vystúpením:
• Tancujte myši – frišké párové tance z okolia 

Nitry, ktoré sa tancovali na zábavách
• Drevákový – pomalý párový tanec v originál-

nych drevákoch
• Vrábelský tanec – pozostáva z chlapčenské-

ho verbunku, dievčenského kolesa a vrcholí  
párovým tancom, čardášom z Vrábel

• Páslo dievča – dievčenské koleso s piesňami 
z  Veľkého Zálužia, ktorému predchádzajú 
ženské ľúbostné spevy

• Trasený – trasený čardáš
• Raslavice – párové tance z Raslavíc
• Parchovany – párové tance z Parchovian
• Hudba a spev sa predstaví spevmi z okolia 

Nitry, z Východného Slovenska, Detvy a Ge-
mera.

Druhou skupinou zlatého klinca Tepličského 
Juniálesu je ľudová hudba KANDRÁČOVCI. 
Je to neuveriteľné, ale naozaj vystúpia na Tep-
ličskom Juniálese, a  nie sami, ale budú mať 
aj hosťa Terezu Mandzákovú. Skupinu KAN-
DRÁČOVCI asi ani netreba bližšie predstavo-
vať, spomeniem, že minulý rok boli hlavným 
účinkujúcim na Spišských trhoch, kde účinko-
vali pred, do posledného miesta zaplnenou 
hlavnou križovatkou v  Spišskej Novej Vsi,  
vo februári vystupovali pred vypredanou Špor-
tovou halou v Spišskej Novej Vsi. Úspešne kon-
certujú po celom Slovensku a dnes sú naozaj 
najlepšou ľudovou hudbou. Z  ich diskografie 
spomeniem CD – Oj, Zabava, CD – Dva duby 

kandráč  vci

Milan Ivan
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Štvrtá májová nedeľa patrila v našej obci všet-
kým mamám, mamičkám, babkám, babičkám. 
V tento deň, 24. mája 2015, oslavovali svoj  
sviatok – Deň matiek.

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim 
mamám, ako ich máme radi, čo pre nás zna-
menajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, 
čo pre nás urobili! Túto vďačnosť vyjadrili svo-
jim mamkám NAŠE, vlastne VAŠE, deti z  Tep-
ličky, ktoré venovali svoj voľný čas, trpezlivosť 
na prípravu kultúrneho programu. Úvodné 
slovo patrilo starostke obce Mgr. Kataríne  
Jasečkovej. Potom začal samotný program, kto-
rý začal prezentáciou detí, ktoré v programe 
vystupovali a pesničkou vyjadrili vďaku svojim 
rodičom. Ďalej pokračoval rozprávaním o sile 
ženy, piesňou pre mamu a tancom, básničkami 
a krátkymi scénkami. Po skončení programu ve-
novali deti svojim mamkám kvietok a aj takým 
spôsobom im vyjadrili, ako ich majú rady.

Ďakujeme, že ste prišli a stále sa budeme snažiť 
vás niečím novým prekvapiť.

Mgr. Táňa Hamráčková

DEŇ MATIEK
Takýmto jednoduchým oznamom 
na stránke Facebook skupiny 
„SOM TEPLIČAN“ sa rozbehol 
nový projekt .Jeho cieľom je zapojiť 
deti (a nielen deti) do pohybovej 
aktivity a získať vzťah k prírode, ži-
votnému prostrediu. Je zaujímavé 
spoznávať okolie, kde žijeme, zo 
sedadla svojho bicykla a len s po-
užitím svojich vlastných síl.
Začali sme krátkou túrou "Poza 
horu" – 6km. Potom sme navští- 
vili "Markušovskú dolinu" – 15 km, 
naposledy sme sa vybrali hľadať 
„Markušovský hríb“ – 12 km. Síce 
sme ho celkom nenašli, ale vyšli 
sme na kamenný hríb – 470 m.n.m. 
Je neuveriteľné, ako to deti hravo 
zvládajú, za čo im patrí veľký ob-
div a pochvala. Spolu sme teda 
prešli 33 km v náročnom teréne. 
V zásobe mám mnoho nápadov, 
ktoré zatiaľ nebudem prezrádzať. 
Teším sa nabudúce a prajem veľa 
šťastných kilometrov.

Róbert Vitikáč

POZÝVAM PRIATEĽOV CYKLOTURISTIKY  
NA CYKLOTÚRU

Sledujte pozvánky na stránke skupiny „SOM TEPLIČAN“ a na web stránke obce Teplička.

OBECNÝ ŠPORTOVÝ 
KLUB TEPLIČKA
Vážení priatelia, po skončení komunálnych 
volieb som sa z večera do rána stal predse-
dom Obecného športového klubu, ktorý má 
tradície a históriu spätú s výkonmi, za ktoré 
by sa nemuselo hanbiť ani okresné, či iné 
mesto.
No život ide ďalej a výzvy na prácu sa prijí-
majú. Je to ťažké! No vďaka pomoci pána Iva-
na Uhrinovského, ktorý vedie žiakov, či pána  
Michala Tekáča, ktorý má na starosti dorast,  
alebo slečny Ivany Koňakovej, ktorá má na sta-
rosti réžiu klubu a pána Jaroslava Baldovského,  
ktorý je manežérom klubu, by to nešlo. Ďakujem!
Dobre rozbehnutú sezónu sme si v „A“ mužstve 
pokazili remízou s Levočou a prehrou so Spiš-
ským Bystrým. Následne dobré výkony nám 
pokazila prehra doma s Nálepkovom.
Je mi to ľúto, ale títo chlapci majú na viac ako 
len na piatu ligu a verím, že to udržíme a že do-
kážeme ľuďom, že na to máme. 
Ďakujem chlapcom, že ponúkajú vlastnú kožu, 
aby obec bola hore a aby Teplička športovo 
prekvitala. Boli sme a verím, že aj budeme zá-
sobárňou talentov, športu a športových tradícií 
pre celý Spiš.

Ladislav Hudran
predseda OŠK Teplička

Výzva Obecného úradu v Tepličke!

Tepličania ukážte svoje kulinárske schopnosti!

Počas TEPLIČSKÉHO JUNIÁLESU bude prebiehať súťaž  
v štvorčlenných družstvách, ktoré budú zastupovať Tepličský rod:

Jasečkovci, Olejníkovci, Tekáčovci, Koňakovci, Hamrákovci, Hamráčkovci, Hudranovci, Dzimkovci, Vaškovci, Dutkovci, Rumanovci, Blaškovci, 

Merčákovci, Kračkovci, Timkovci, Zekuciovci, Gbúrovci, Lačnovci, Šmelkovci, Holečkovci, Murdžákovci, Marcinčákovci a ďalšie Tepličské rody!

Vytvorte štvorčlenné družstvo a zaregistrujte sa do súťaže  
vo varení kotlíkového „rodoveho“ gulášu! 

Registrácia a viac info na Obecnom úrade, u starostky obce, alebo poslancov obecného zastupiteľstva.

13. 6. 2015 o 12.00 hod. začíname!
Teplička - miesTo, kde To žije!

SÚŤAŽ VO VARENÍ 
„RODOVÉHO“ GULÁŠU
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REKONŠTRUKCIA 
MALEJ SÁLY  
KULTÚRNEHO DOMU

MÁTE DOMA PLYNOVÝ VYKUROVACÍ KOTOL,
BOJLER NA OHREV VODY, PLYNOVÝ SPORÁK?

SSE VÁM POMÔŽE S ICH SERVISNOU  
PREHLIADKOU ZA VÝHODNÝCH PODMIENOK
Plynový kotol patrí vďaka spoľahlivosti, širokým možnostiam použitia a komfortu ovládania medzi najviac využívaný zdroj tepla. Zároveň si však 
vyžaduje starostlivosť. Nečakaná oprava počas vykurovacej sezóny vás môže stáť nemalé peniaze. Už pri kúpe kotla zohľadnite dĺžku, podmien-
ky záruky i dostupnosť autorizovaného servisu. Využitím služieb neautorizovaného technika totiž strácate záruku a už tak významná investícia sa 
môže ešte viac predražiť. Dôležitá je spôsobilosť, odborná znalosť a časová dostupnosť vybraného servisu. Rutinnou záležitosťou pri prevádzke 
plynových zariadení by mal byť ich pravidelný servis a to po každej vykurovacej sezóne, kedy sú plynové zariadenia, najmä vykurovací kotol, 
po najväčšom zaťažení. Správny a kvalitný servis pozostávaz kontroly úniku plynu a vonkajšieho stavu plynových zariadení, z kontroly tesnosti 
plynového rozvodu, vyčistenia horáka, elektród, výmenníka a filtrov. Počas servisnej prehliadky vám skontrolujú aj ovládacie a bezpečnostné 
prvky, reguláciea nastavia vám optimálne spaľovanie. Súčasťou prehliadky je vyčistenie aj kondenzačnej cesty, kontrola funkčnosti expanzných 
nádob a doplnenie tlaku.
Pre zaistenie bezpečnej a odbornej prehliadky vášho plynového zariadenia saradšej nespoliehajte na seba, ale dajte si ju odborne a spoľahlivo 
zrealizovať odborníkom. Ide predsa o bezpečnosť vášho domova. Navyše môžete nemilé prekvapenie zažiť v prípade poistnej udalosti spôsobe-
nej zanedbaným plynovým zariadením, kedy vám na základe nepredloženia potvrdenia o kontrole, nemusí byť vyplatená poistná suma.

Službu SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ od SSE si rýchlo a jednoducho objednáte na www.sse.sk/servis

Malá sála Kultúrneho domu slúži prevažne pre organizova-
nie malých osláv, zasadnutí združení, záujmových skupín, 
nácviky pre deti, aj vzdelávaciu činnosť. Na jar prebehla roz-
siahla rekonštrukcia malej sály, bola doplnená elektroinšta-
lácia, nové svietidlá, vyrobené nové stoly, opravené stoličky 
doplnené čalúnením, vymenila sa stará gumená podlaha, 
na okná boli osadené žalúzie, dvere dostali nové nátery, 
kompletne sa vymaľovala a na jednu stenu bol namaľovaný 
jeden z historických obrazov našej obce.
Malá sála je teraz pripravená pre 40 ľudí na rôzne kultúrno-
-spoločenské, vzdelávacie účely pre občanov obce.
Spolu s rekonštrukciou malej sály bola zrekonštruovaná  
aj vstupná časť kultúrneho domu, barový pult bol osadený 
novou doskou, dorobená bola malá kuchynka s prietoko-
vým ohrievačom na teplú vodu, rýchlovarnou kanvicou, 
varičom. Kuchynka je vybavená riadom pre kapacitu  
malej sály.
Nová omietka bola natiahnutá aj na steny okolo sociálnych 
zariadení a kompletne boli tieto vstupné priestory vymaľo-
vané.
Malá sála je teraz ešte atraktívnejšia, pripravená pre obča-
nov obce Teplička.
Náklady na rekonštrukciu malej sály 
kultúrneho domu: 3 500 €
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     OBECNÝ ÚRAD TEPLIČKA POZÝVA VŠETKÝCH  
    OBČANOV OBCE NA AKCIU TEPLIČSKÁ KVAPKA KRVI.

Dňa 7. 7. 2015 o 6.30 hod. príďte na Hematologicko-transfúzne  
oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi  
a dobrovoľne darujte krv – tekutinu pre záchranu života.

Darovanie krvi je dobrovoľné.  
Po darovaní si dajte spoločný obed.

Rozpočet obce na rok 2014

Základným nástrojom finančného hospodáre-
nia obce bol rozpočet obce na rok 2014.
Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa 
ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v znení neskorších predpisov. Rozpočet 
obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný.

Rozpočet obce k 31. 12. 2014 v €

Rozpočet Rozpočet
po zmenách

Príjmy celkom 358 271,- 408 233,-
z toho :
Bežné príjmy 351 551,- 384 839,-
Kapitálové príjmy   6 720,- 6 720,-
Finančné príjmy 0 16 674,-
Výdavky celkom 358 271,- 408 233,-
z toho :
Bežné výdavky 351 551,- 384 839,-
Kapitálové výdavky 0   6 674,-
Finančné výdavky 6 720,- 16 720,-

Prebytok hospodárenia za rok 2014 v €

Hospodárenie obce
Skutočnosť  

k 31. 12. 2014

Bežný rozpočet  
– prebytok

18 243,-

Kapitálový rozpočet  
– prebytok

324,-

Finančné operácie  
– schodok

- 46

Rozdiel – prebytok 18 521,-

Hospodárenie obce 
prebytok

18 521,-

Rezervný fond v €

Fond rezervný Suma

ZS k 1. 1. 2014 0
Prírastky - z prebytku 
hospodárenia

1 852,62

Úbytky  0
KZ k 31. 12. 2014 1 852,62

Fond opráv – vodovod v €

Fond opráv – vodovod Suma 
ZS k 1. 1. 2014 4 495,63
Prírastky     0
Úbytky 0
KZ k 31. 12. 2014 4 495,63

Prehľad o stave a vývoji dlhu v €

P. č. Prijatý úver Výška úroku
k 1. 1. 2014

Splátky r. 2014 Zostatok  
k 31. 12. 2014

1. Kanalizácia 65 118,69      0 65 118,69
2. Cesta Zaploty 63 055,94 16 720,- 46 335,94

 
Prehľad o poskytnutých dotáciach v €

Žiadateľ dotácie Suma poskytnutých finančných prostriedkov
OŠK Teplička – bežné výdavky 14 959,61

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TEPLIČKA ZA ROK 2014

Obecný úrad Teplička pozýva všetky ženy na 

CVIČENIE  
AEROBIKU  

Každú stredu večer v sále Kultúrneho domu. 
Viac informácií o čase a termínoch nájdete 

na web stránke obce Teplička  
a na Facebook stránke skupiny  

„SOM TEPLIČAN“. 

Starostka obce Teplička Mgr. Katarína Jasečková  
a poslanci obecného zastupiteľstva pozývajú všetkých občanov obce Teplička na 

VEREJNÉ ZASADNUTIE  
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, 

 ktoré sa bude konať dňa 21. 6. 2015 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu.
V programe zasadnutia vás oboznámime s aktuálnymi aktivitami 
obecného zastupiteľstva a obecného úradu, činnosťou komisií,  
budeme vás informovať o stave podaných projektov, finančnom 
stave obce, správe kontrolóra obce.

Pripravené bude občerstvenie  
a kultúrny program, v ktorom vystúpi  

skupina Dominika & BAND.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

21. 6.
2015 

o 15.00

KVAPKA
KRVI
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Detskú tvorivú skupinu tvoria deti a mladí ľudia z Tepličky, ktorí sa snažia svojím talentom, svojou šikovnosťou a kreativitou spríjemniť krásne 
chvíle počas rôznych sviatkov, ako sú Vianoce, Deň matiek či Tepličský Juniáles.
Detskú tvorivú skupinu tvorí približne 30 členov vo veku od 5-tich  
do 17-tich rokov. Toto číslo sa mení, pretože deti sa k nám stále pri-
dávajú, čo nás nesmierne teší. Táto skupina im ponúka možnosť uká-
zať, čo v nich je a čo všetko dokážu. Mohli ste sa o tom presvedčiť, či 
už počas vystúpení Dedina 1, 2 alebo počas pečenia perníkov, ktoré 
samy aj ozdobovali. Každý člen tejto skupiny má talent a je dôležité ho 
v ňom naďalej podporovať. Všetci dávajú do toho veľa - svoj čas, nápady  
a predovšetkým samých seba. Sú to deti a mladí ľudia, ktorí nie sú ľahos-
tajní k tomu, čo sa deje. Chcú niečo pre našu dedinu urobiť. Majú snahu  
priložiť ruku k dielu a aj takouto formou sa vás snažia zabaviť a vyčariť 
vám úsmev na tvári. Veď úsmev je ten najkrajší dar, aký môže človek 
človeku dať. Hoci majú toho veľa - školu, rôzne krúžky, tiež chcú mať svoj 
voľný čas, stále prídu a skúšajú, aby mohli pred vami vystúpiť a ukázať 
to najlepšie, čo vedia. 
Všetkým im patrí veľké ĎAKUJEM, pretože si ho zaslúžia. Ďalšie  
ĎAKUJEM patrí v neposlednom rade ich rodičom, ktorí ich v tom  
podporujú a pomáhajú im zabezpečiť kostýmy, pripraviť program,  
učiť sa texty.      

     Mgr. Táňa Hamráčková

DETSKÁ TVORIVÁ SKUPINA DETI Z TEPLIČKY

VYNOVENÁ SKALKA PRI OBECNOM ÚRADE

TEPLIČSKÉ NOVINY - občasný informačník o dianí v obci Teplička.
Redakčná rada: Mgr. Katarína Jasečková, Peter Lačný, Mgr. Táňa Hamráčková, Róbert Vitikáč, Ladislav Hudran.  
Zodpovedný redaktor: Peter Lačný. Grafická úprava a tlač: PROGRUP, s. r. o., Spišská Nová Ves. Vyšlo v náklade: 300 ks.

BUNKER BAR v spolupráci s Obecným úradom Teplička Vás pozýva na

DEDINSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
neaktívnych hráčov od 15 do 150 kg

27. Jún 2015, začiatok o 9:00 hod. na futbalovom ihrisku
Štartovné: 5 €

Súpiska sa uzatvára 21.6.2015, zapísať sa môžete u Martina Ondruška na čísle 0911 810 703


