Pokračovanie z prvej strany. Pri našich prácach v obci, ale aj mimo obce
nám bude nápomocné aj nové vozidlo Multicar Magma, vybavené
hydraulickou rukou, sypačom na zimný posyp ciest a radlicou na
odhŕňanie snehu.
Pevne verím, že mesiac marec bude pre Vás všetkých pozitívnym
mesiacom, srdečne Vás pozývam na verejné zasadnutie Obecného
zastupiteľstva dňa 15.3.2020 o 16,00 hodine v Kultúrnom dome.
Peter Lačný, starosta obce Teplička
OŠK TEPLIČKA
ROZPIS NAJBLIŽŠÍCH FUTBALOVÝCH ZÁPASOV „A“ MUŽSTVA
29.3.2020 o 15:00 hod.
ŠK BREZNOVICA LETANOVCE - OŠK TEPLIČKA
5.4.2020 o 15:30 hod.
OŠK TEPLIČKA - TJ LOKOMOTÍVA MARGECANY

PRISPEJTE DO PEŇAŽNÉHO FONDU ČOV A KANALIZÁCIE
Aj vďaka Vášmu dobrovoľnému príspevku môžeme mať v našej obci
čističku odpadových vôd!
Váš príspevok 10€ mesačne = čistička v roku 2023

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

DOBRÉ VEDIEŤ...
... že na chodbe obecného úradu sú letecké fotografie obce a nástenka
s aktuálnymi informáciami o obecnom vodovode.
... že 18.3.2020 bude Slávnostné uvítanie detí do života obce
... že obecná firma Vám zorganizuje oslavu narodenín, svadbu, kar a iné
spoločenské podujatie v sále Kultúrneho domu na kľúč – výzdoba, jedlo aj
obsluha za veľmi výhodných cenových podmienok od 15 € na osobu.

TEPLIČSKÉ
Mesačník o dianí v obci Teplička

NOVINY
Marec/2020

FEBRUÁR – KRÁTKY MESIAC S VEĽKÝM VÝZNAMOM
Drahí Tepličania.
V mesiaci február, hoci je najkratším mesiacom v roku, sa udialo viacero
významných vecí nielen pre našu obec. Dňa 29. februára sa konali
parlamentné voľby a ja som veľmi rád, že ste prejavili svoju spoločenskú
zodpovednosť vysokou účasťou vo voľbách. Je to vizitka našej obce
zaznamenaná v štatistikách Slovenska, kde sme v účasti na voľbách v
okrese Spišská Nová Ves obsiahli jedenáste miesto spomedzi 36 miest a
obcí okresu Spišská Nová Ves. Účasť na voľbách v našej obci bola
67,62%, za čo Vám Tepličania patrí veľké ďakujem. V parlamentných
voľbách som bol osobne zúčastnený viacerých predvolebných udalostí
ako kandidát na poslanca NR SR a som rád, že som mohol našu obec
prezentovať a pochváliť na celoslovenskej úrovni. Verím že Tepličku budú
odteraz poznať aj vládne strany v parlamente, všetkým predsedom
víťazných strán a hnutí som osobne listom zablahoželal k ich úspechu. Je
potrebné, aby nás a našu obec poznali tí, čo rozhodujú a podpisujú
rozhodnutia týkajúce sa našej obce. Toto bol hlavný cieľ mojej
kandidatúry – čo najviac prezentovať našu obec a pomôcť našej obci.
V mesiaci február sme v samospráve obce zaznamenali významné
rozhodnutie Obecného zastupiteľstva o čerpaní úveru vo výške 150000€,
ktorý je prednostne určený na kapitálové výdavky obce, prioritne na
spoluúčasť pri projekte výstavby čističky odpadových vôd, v ktorom stále
čakáme na vyhodnotenie našej žiadosti a finálne rozhodnutie. Zároveň
sme splatili, refinancovali starší, nevýhodný úver vo výške 36000€, vďaka
čomu na úrokoch ušetríme 1763,16€ ročne.
Posun nastal aj v prípade Hasičskej zbrojnice, pri ktorej Ministerstvo
financií podpísalo zmluvu na čerpanie príspevku na jej rekonštrukciu,
ktorá začne od 9.3.2020 a bude realizovaná ako priama zákazka obecnou
firmou T-servis Teplička, s.r.o.
Pokračovanie na zadnej strane

Z ROKOVANIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Obecné zastupiteľstvo zasadalo 28. februára 2020 a na svojom
18. riadnom zasadnutí:
- Schválilo vyhotovenie štúdie na projekt vodozádržných opatrení v obci
- Schválilo odpojenie neplatičov za vodu od vodovodnej siete obecného
vodovodu ak neuhradia nedoplatok za vodu do 20.3.2020 a poplatok za
znovuzapojenie vo výške 100 €
- Schválilo jednanie s vlastníkmi pozemkov lokality na výstavbu IBV Obraz
s uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve pre pozemky na cestu
- Zobralo na vedomie hodnotenie činnosti obecnej firmy T-servis
Teplička, s.r.o. r.s.p.
- Zobralo na vedomie informácie o možnosti opravy ciest v obci
Celé uznesenie a zápisnicu z rokovania si môžete prečítať na internetovej
stránke obce www.teplicka.sk
Práce na oprave budovy OŠK na futbalovom ihrisku

Z ČINNOSTI OBCE
v mesiaci február vyberáme tieto najdôležitejšie aktivity:
- Maľovane vnútorných priestorov budovy OŠK na futbalovom ihrisku
- Odvodnenie vonkajšieho múru časti budovy OŠK na futbalovom ihrisku
- Výmena vstupných dverí za plastové na šatni žiakov a dorastu na
poschodí budovy OŠK na futbalovom ihrisku, nové omietky vonkajšieho
múru na tribúne
- Organizovanie fašiangovej zabíjačky
- Organizovanie Tepličskej kvapky krvi

