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Mesačník o dianí v obci Teplička Máj/2020

MÁJ V ZNAMENÍ ROZSIAHLYCH REKONŠTRUKCIÍ
Drahí Tepličania.
Posledné mesiace sa v našej obci niesli v znamení rozsiahlych
rekonštrukcií. V marci sme začali s najrozsiahlejšou rekonštrukciou
hasičskej zbrojnice. Nová strecha na garážach, maľovanie strechy veže,
nové omietky vo vnútri aj vonku, dažďové zvody vyústené do zemnej
kanalizácie, nová elektroinštalácia aj podlahy s hydroizoláciou. Vonkajšie
priestory pred budovou budú tiež rekonštruované osadením dlažby a
novej skalky.
Náš malý obecný park pri hornej autobusovej zastávke, spolu so
zastávkou prešli veľkou zmenou. Starú zeleň nahradila nová, doplnená
nádhernou skalkou s drevenými doplnkami, do záhonov boli osadené
pestré farebné kvety. Autobusová zastávka získala nový náter, farbu a
vzhľad. Vedľa zastávky stojí nová informačná nástenka.
V sále Kultúrneho domu bolo potrebné vyriešiť problém so sadaním
podlahy, ktorá bola v jednom mieste v strede sály sadnutá o 11 cm, čím
sa výškové rozdiely medzi najnižším bodom a najvyšším bodom podlahy
sály dostali na úroveň 18 cm. Pri tejto nerovnosti podlahy bolo veľmi
obťažné nastaviť stoly do jednej roviny, čo trvalo aj niekoľko hodín. Preto
sme sa rozhodli využiť situáciu s karanténou a obmedzením stretávania
sa na začatie rekonštrukcie sály, ktorá bola na tento rok plánovaná. Po
odobratí drevenej podlahy sme objavili kanál teplovodu, po jeho
otvorení sme urobili vzorku podlahy. Po preskúmaní vzorky podlahy aj v
najnižšie sadajúcom bode zastupiteľstvo obce na svojom zasadnutí
rozhodlo, že sa bude meniť celá podlaha. Dnes už je spodok sály
zhutnený a podkladový betón je vyzretý pre ďalšie práce. Veľká a malá
sála budú otvorené, steny budú s novou omietkou a staré radiátory budú
vymenené za nové. Touto rozsiahlou rekonštrukciou ...
Pokračovanie na druhej strane

OBECNÝ VODOVOD 
Na obecnom vodovode boli v roku 2020 urobené merania prítoku
a spotreby vody v týchto termínoch s nasledovnými výsledkami merania:

Merania prítoku a spotreby ukázali, že v období jarného sucha bol prítok
vody z prameňov na úrovni len dvojnásobku spotreby vody. Je potrebné
uvažovať nad rozsiahlejšou investíciou do vodovodu – hlavne do hľadania
nových zdrojov vody. Obecný vodovod, jeho hlavné technologické časti
ako sú pramene, čerpacia stanica a vodojem doteraz neboli pozemkovo
vysporiadané. Začiatkom roka sme na tieto lokality spracovali geometrické
plány a v najbližších dňoch budeme oslovovať majiteľov pozemkov o ich
vysporiadanie. Toto vysporiadanie pozemkov pod vlastníctvo obce je veľmi
dôležité, aby sme na rozvoj a obnovu vodovodu mohli poberať štátne a
európske dotácie. Zároveň prosím vlastníkov pozemkov o súhlasné
stanovisko k vysporiadaniu týchto pozemkov. Pevne verím, že vlastníci
pozemkov budú k žiadosti obce na vysporiadanie pozemkov prístupní, za
čo im vopred ďakujem. Peter Lačný, starosta obce Teplička

Číslo Dátum Prítok SPOLU Prítok /deň/ m3 Spotreba /deň/m3

1 16.12.2019 6,68  l/sek 576,99 66,67

2 15.1.2020 5,93 l/sek 512,19 71,67

3 3.2.2020 3,05 l/sek 263,38 76,58

4 19.2.2020 2,38 l/sek 205,71 78,50

5 11.3.2020 7,30 l/sek 631,13 76,29

6 3.4.2020 3,16 l/sek 273,04 74,78

7 9.4.2020 2,70 l/sek 233,18 74,33

8 24.4.2020 2,27 l/sek 196,02 76,33

9 18.5.2020 1,78 l/sek 153,85 73,00

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 

PRISPEJTE DO PEŇAŽNÉHO FONDU ČOV A KANALIZÁCIE

Vďaka Vášmu príspevku vybudujeme kanalizáciu 
aj v ďalších častiach obce!



Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo v mesiaci apríl zasadalo 24. apríla 2020 na svojom 
19. riadnom zasadnutí a poslanci na svojom zasadnutí:
- Schválili rozpočtové opatrenie č.2/2020 
- Schválili podanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na projekt 

Vodozádržné opatrenia v obci Teplička
- Schválili vykonať miestne šetrenie ku komplexnej bytovej výstavbe v 

časti za domom smútku
- Schválili podanie výpovede zmluvy o zbere a zvoze odpadu s firmou 

Brantner Nova a následne uskutočnenie verejného obstarávania na 
dodávateľa zberu a zvozu odpadu

- Schválili finančný príspevok na časopis Pokoj a Dobro vo výške 500 €
- Schválili žiadosť o prerušenie nájomnej zmluvy v budove Obecného 

úradu
- Schválili vyhotovenie zámeru na odpredaj pozemku parc. číslo 955/21 o 

výmere 282 m2

- Schválili finančný príspevok Spišskej katolíckej charite pre klienta našej 
obce vo výške 200 €

- Schválili prevádzkovanie kurzových stávok v prevádzke Teplička 82
- Zobrali na vedomie správu starostu obce o prebiehajúcich prácach na 

rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice
- Zobrali na vedomie správu starostu obce o prebiehajúcej rekonštrukcii 

sály Kultúrneho domu
- Zobrali na vedomie informáciu o podaní výpovede obce Arnutovce zo 

spoločného stavebného úradu
- Neschválili sponzorský príspevok pre Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR 

Spišská Nová Ves

Z ČINNOSTI OBCE
v mesiaci apríl vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Strecha na Hasičskej zbrojnici nad garážami, nový náter veže
- Pokračovanie v rekonštrukcii Hasičskej zbrojnice
- Rozšírenie cesty v časti Koryteň
- Podkladový betón v sále Kultúrneho domu
- Začatie prác na revitalizácii zelene pri hornej autobusovej zastávke
- Maľovanie búdky autobusovej zastávky

VPLYV KORONA KRÍZY NA ROZPOČET OBCE
Vplyv pandémie korona vírusu na rozpočet obce predstavuje zníženie
príjmov obce o 23870 € za rok. Na strane výdavkov obce budú krátené
tieto plánované výdavky obce:
Investičné akcie (plánované na rekonštrukciu sály KD): -10 870 €
Všeobecný materiál: -2000 €
Príspevok na Obecný športový klub Teplička: -5000 €
Kultúra a kultúrne podujatia: -5000 €
Náklady na mzdy Materská škôlka -500 €
Náklady na mzdy Školská jedáleň -500 €
Z uvedených opatrení je zrejmé, že viaceré plánované aktivity obce z
dôvodu nedostatku financií nebude možné realizovať. V oblasti kultúry
nebude organizovaný obľúbený Juniáles fest, v oblasti športu nastanú
škrty prirodzeným spôsobom, nakoľko sa nehrá jarná časť ligy.
Na obecnom úrade sú povolené len nákupy nevyhnutného materiálu pre
zabezpečenie chodu obce.

Pokračovanie z prvej strany
... chceme dosiahnuť atraktívny priestor pre potreby občanov obce, hlavne
pre kultúrne, spoločenské aktivity, ale aj komerčné aktivity, ktoré bude
realizovať obecná firma formou usporiadania a organizácie osláv a svadieb.
Tieto tri rekonštrukcie sú najrozsiahlejšími rekonštrukciami uvedených
priestorov a objektov.
Veľká vďaka za tieto aktivity patrí všetkým pracovníkom obce a obecnej
firmy, ktorí svoju prácu vykonávajú s oduševnením a zápalom Tepličana. A
my Tepličania sme boli vždy zapálení pre dobrú vec a radi sme pomohli k
dobrému výsledku, čoho dôkazom sú aj tieto rozsiahle rekonštrukcie.
Samozrejme myslíme aj na iné časti obce a aj keď sa nám kvôli zníženiu
príjmov v rozpočte nepodarí uskutočniť všetky plánované aktivity na rok
2020, v skrášľovaní priestorov v obci budeme pokračovať, aby sa nám v
našej krásnej obci žilo príjemne a radostne. Prajem Vám všetkým veľa
radosti v nadchádzajúcom letnom období.

Peter Lačný, starosta obce Teplička

20. RIADNE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
sa uskutoční v piatok 29.5.2020 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce.


