PREČO AJ NAĎALEJ PRISPIEVAŤ DO FONDU ČOV A KANALIZÁCIE ?
Prispievať aj naďalej do fondu ČOV, ak už má obec odpísanú zmluvu na
financovanie výstavby čističky? S touto otázkou sa stretávam dosť často.
Finančný fond obce - fond ČOV a kanalizácie, do ktorého dobrovoľne
prispievajú občania, v rovnakej výške ako sú príspevky občanov prispieva
obec. Občanom sa ich príspevky znásobené o 10% vrátia ako zľava zo
stočného po spustení čističky odpadových vôd. Financie z fondu je možné
použiť len na financovanie výstavby čističky a kanalizácie. To je v skratke
finančný fond obce – fond ČOV a kanalizácie.
Na výstavbu čističky odpadových vôd potrebuje dať obec cca 129 000 €
ako spoluúčasť a úhradu DPH. Túto sumu si obec požičala formou úveru.
Po výstavbe čističky bude hlavnou snahou obce dobudovanie kanalizácie,
aby sa mohli rekonštruovať cesty v obci. Príspevkami z fondu ČOV a
kanalizácie znížime náklad obce na spoluúčasť a použijeme ich na
dobudovanie kanalizácie.
Projekt kanalizácie je rozdelený na existujúcu kanalizáciu a jej rozšírenie v
piatich etapách. Prvú etapu rozšírenia sme realizovali minulý rok v časti
Obraz. Stavebné povolenie na druhú etapu kanalizácie máme vo finálnej
fáze rozhodnutia. Pre tretiu etapu kanalizácie máme všetky potrebné
potvrdenia a sme vo fáze spracovania podania žiadosti o stavebné
povolenie. Všetky finančné prostriedky z fondu ČOV a kanalizácie
budeme môcť investovať do rozšírenia kanalizácie hneď po výstavbe,
alebo súbežne s výstavbou čističky odpadových vôd. Prispievať do fondu
ČOV a kanalizácie je preto aj naďalej veľmi dôležité a aj od týchto
príspevkov závisí rozširovanie kanalizácie v našej obci. Občanom ktorí
prispievajú do fondu ČOV veľmi pekne ďakujem a všetkých občanov
vyzývam k ďalšiemu prispievaniu, aby sme sa mohli tešiť z kvalitnejšieho
života v našej obci pri postavenej čističke, vybudovanej kanalizácii a
zrekonštruovaných cestách.
Peter Lačný, starosta obce Teplička
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
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KULTÚRNY DOM PRECHÁDZA ROZSIAHLOU ZMENOU
Drahí Tepličania.
Realizačné práce na rekonštrukcii Kultúrneho domu si môžete všimnúť
pri ceste okolo Obecného úradu, alebo ak prídete na Obecný úrad, či
poštu. Rekonštrukcia intenzívne prebieha a v júli bude Kultúrny dom –
jeho spoločenské priestory, zrekonštruovaný.
Zámerom rekonštrukcie bolo vyriešenie havarijného stavu s podlahou
vo veľkej sále. Pri tak zložitom stavebnom zásahu, akým je výmena
podkladového betónu a podlahy je dôležité využiť túto situáciu a
vykonať čo najväčší rozsah rekonštrukcie. Kultúrny dom, ako sme ho
doteraz poznali, bude po zmene prispôsobený na rôzne spoločenské
akcie. A prečo je táto zmena dôležitá? Pre organizovanie spoločenských
akcií ako sú oslavy, svadby, rôzne stretnutia, školenia, alebo semináre je
nutné prispôsobiť a zmodernizovať tieto spoločenské priestory pre ich
budúci účel využitia. Organizáciu spoločenských aktivít bude realizovať
obecná firma – sociálny podnik ako jeden z podnikateľských zámerov,
ktorý si stanovila v podnikateľskom pláne. Spoločenské priestory
Kultúrneho domu tak budú po rekonštrukcii jedným zo zdrojom príjmov
obce – cez zisk obecnej firmy. Aby sa tak stalo, musia byť priestory
moderné a atraktívne. Pri rekonštrukcii myslíme účelne, aby bol priestor
dostatočne využitý, príjemný a priestranný, aby bola k dispozícii šatňa,
aby sme mali kde privítať hostí a nevesta mala kde rozbiť tanier, aby
mohli mať oslávenci vlastnú miestnosť pre svoje občerstvenie. Preto je
súčasťou rekonštrukcie aj otvorenie malej a veľkej sály cez dva veľké
otvory, skrátenie pódia s novým vstupom na javisko, premena vstupného
vestibulu s novou multifunkčnou šatňou. Na stenách budú svetlá s
možnosťou zmeny farby a novinkou bude aj kvalitné WiFi pokrytie.
Rekonštrukcia priestorov bude ukončená koncom júla.
Peter Lačný, starosta obce Teplička

PODPIS ZMLUVY NA FINANCOVANIE VÝSTAVBY ČISTIČKY ODPADOVÝCH
VÔD ČOV TEPLIČKA
Dňa 25. mája 2020, došlo k podpisu zmluvy na financovanie výstavby
čističky odpadových vôd v našej obci medzi Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Košickým
samosprávnym krajom a našou obcou Teplička.
Tento okamih sa zapíše do dejín našej obce aj do jej histórie ako dôležitý
míľnik rozvoja obce. Prvý projekt na čističku odpadových vôd a kanalizáciu
bol vypracovaný v roku 1993. Neskôr boli vypracované nové projektové
dokumentácie, v rokoch 1998, 2003, 2004 a posledný v roku 2008.
Naša obec mnoho krát, takpovediac pri každej výzve a príležitosti, žiadala
o financovanie výstavby čističky odpadových vôd. Podarilo sa to až teraz s
podaním žiadosti o Nenávratný finančný príspevok v roku 2017, najprv so
zamietavým stanoviskom, v roku 2018 bola žiadosť znovu prehodnotená a
úspešná, na základe ktorej došlo k podpisu zmluvy o Nenávratnom
finančnom príspevku na výstavbu čističky odpadových vôd v obci Teplička.
Za tento historický moment patrí vďaka v prvom rade bývalej starostke
obce Mgr. Kataríne Jasečkovej, poslancom obecného zastupiteľstva v
rokoch 2014 - 2018, poslancom terajšieho obecného zastupiteľstva,
pracovníčkam Obecného úradu a partnerom, ktorí spracovali podanie
žiadosti a obstarávanie dodávateľa stavby.
Veľké poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí veria v rozvoj obce a
podporujú projekt výstavby čističky aj prispievaním do Peňažného fondu
ČOV a kanalizácie. Prispievať treba aj naďalej, aby sme znížili náklady na
spoluúčasť a pokračovali vo výstavbe kanalizácie v ďalších častiach obce.
Výstavba ČOV Teplička v číslach:
Celkové náklady na výstavbu: 617 531,19 s DPH (514 609,33 € bez DPH)
Výška nenávratného príspevku IROP-PO4-SC421-2017-19: 488 878,86 €
Náklady obce - spoluúčasť a DPH: 128 652,33 €
Pred nami je ešte veľa práce - kontrola obstarávania, výber dodávateľa
externého manažmentu, aj samotná výstavba. Plán ukončenia hlavných
aktivít projektu – výstavby čističky odpadových vôd je na jeseň 2021. Som
optimista a pevne verím, že sa nám to podarí. Spolu s poslancami
Obecného zastupiteľstva pre to urobíme maximum.
Peter Lačný, starosta obce Teplička

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v mesiaci apríl zasadalo 29. mája 2020 na svojom
20. riadnom zasadnutí a poslanci na svojom zasadnutí:
- Schválili záverečný účet obce za rok 2019
- Schválili prebytok hospodárenia obce vo výške 39 571,58 € na tvorbu
rezervného fondu a 5 440 € na tvorbu Fondu ČOV a kanalizácie
- Schválili rozpočtové opatrenie č. 4/2020
- Schválili odpredaj pozemkov v chatovej osade – p. Dolanský, p. Žifčák,
p. Hamrák, p. Ledecká
- Schválili zámer odpredaja pozemku v chatovej osade – p. Sobinovský
- Schválili odkúpenie pozemku na futbalovom ihrisku – p. Hamráková
- Schválili zámennú zmluvu na podiel v pozemku 90872/1
- Schváli opravu cesty Koryteň pred č.d. 90 a č.d. 102
- Schválili plán činnosti kontrolóra obce na 2. polrok 2020
- Neschválili odpredaj pozemku v chatovej osade – p. Lakatošová
21. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutoční 25.6.2020 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.
ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019 S PREBYTKOM 45 011,58 €
Obec Teplička v roku 209 hospodárila nasledovne:
Príjmy obce SPOLU: 693 239,30 € Výdavky obce SPOLU: 644 940,55 €
Hospodárenie obce: 48 298,75 € Vylúčenie z prebytku: -3 287,17 €
Upravené hospodárenie obce – zostatok: 45 011,58 €
Z ČINNOSTI OBCE
v mesiaci máj vyberáme tieto aktivity:
- Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice
- Výstavba kvetinového záhonu pri
ceste na Štehin a dokončenie
skalky pri hornej autobusovej
zastávke
- Výmena nefunkčných svietidiel
verejného osvetlenia
- Začiatok prác na rekonštrukcii sály
Kultúrneho domu – nový
Denisa s Martinou pri premene
podkladový betón vo veľkej sále
autobusovej zastávky do nového náteru
- Kosenie zelene v obci

