Číslo 2/2020 (júl)
Monografia Liptovská Teplička
Informácie o Liptovskej Tepličke je možné nájsť v rozmanitých publikáciách,
komplexné knižné vydanie však doposiaľ chýbalo. Nová kniha o obci uzrela svetlo
sveta v tomto roku, verejnosti bola predstavená 21. júna po odpustovej sv. omši.
Odpustová slávnosť sa v
Liptovskej Tepličke v tomto
roku konala v nedeľu 21. júna
v Kostole sv. Jána Krstiteľa.
Pôvodne sa mala sláviť v
miestnom amfiteátri, čo však
prekazilo nepriaznivé počasie.
K slávnostnej atmosfére prispela
účasť dievčat, predstaviteľov
obce a folklórnej skupiny v
krojoch, spev chrámového zboru
i prítomných. Po sv. omši bola
predstavená monografia obce.
Zostavovateľka
monografie
PhDr. Zuzana Kollárová PhD.
predstavila dielo prítomným
a odovzdala starostovi obce

Mgr. Slavomírovi Kopáčovi. Ten vo
svojom príhovore poďakoval autorom i
občanom za spoluprácu. Knihu následne
symbolicky odovzdal ďalším generáciám
– dvom deťom v teplickom kroji. Slávnosť
ukončila obľúbená pieseň Pod úbočou v
podaní folklórnej skupiny Tepličan.
PhDr. Zuzana Kollárová PhD. pracovala
na diele s tímom autorov, ku ktorým patria prof. PhDr. Júlia Dudášová, CSc., PhDr.
Zdenka Krišková, PhD., PhDr. Božena Malovcová, PhDr. Miroslav Martinický,
PaedDr. Stanislav Misál, Ing. Anton Potaš, PhDr. Marián Soják, PhD., Ing. Martina
Šlampová.
(Pokračovannie na str. 2)

Slovo starostu obce

Vážení občania,
v prvej polovici roka 2020 sme museli
v obci i samospráve zvládnuť nečakané
prekážky a obmedzenia, ktoré nám
nastolili opatrenia proti šíreniu vírusu
COVID 19. Pre všetkých to bola nová
výzva a skúsenosť. Bol som milo
prekvapený, ako zodpovedne sa k
dodržiavaniu nosenia rúšok, obmedzení
v úradoch, v obchodoch a na verejnosti
postavili naši občania. Všetkým chcem
touto cestou poďakovať.
Opatrenia nás zastihli v období, kedy
bola po zime potrebná údržba obce.
Pozastavené boli práce aktivačných
pracovníkov, ktorí tieto činnosti
vykonávali v minulosti. Aj tu ste
ukázali, že vám vzhľad ulíc a život v
našej obci nie je ľahostajný. Mnohí ste
vyčistili svoje priedomia, vyzametali
zimný posyp na cestách. S radosťou
prijímam informácie o tom, že v našej
obci si obyvatelia dobrovoľne čistia
potoky, kanály a vysádzajú priedomia
pred rodinnými domami. Zapájajú sa
aj občianske združenia a spolky. Verím,
že s takouto spoluprácou to spoločne
zvládneme a naša dedina bude pekným
domovom i reprezentatívnou obcou.
Ďakujem vám.
Obdobie najväčších opatrení je zatiaľ
za nami, ich následky však budú citeľné
i v nasledujúcom období. S výpadkom
príjmov prichádza obec aj o prostriedky
na jej chod, pristupujeme k šetreniam.
Kultúrne a športové podujatia, ktoré obec
a združenia každoročne usporadúvali,
limitujú okrem financií aj nariadené
opatrenia. Leto tak bude bez nich. Toto
obdobie nás môže naučiť viac si vážiť
to, čo bolo pre nás samozrejmosťou.
Verím, že sa v budúcom roku budeme
opäť môcť stretávať na podujatiach bez
obmedzení. Prajem vám príjemné leto v
kruhu najbližších, rodinnú pohodu a to
najdôležitejšie – zdravie.
Váš starosta Slavomír Kopáč
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SÚSOŠIE
POCTA MATKÁM
V parku pred zdravotným strediskom
sú počas letného obdobia umiestnené
drevené sochy. Vyobrazujú tradičné
scény zo života dediny – kosca,
hrabačku, pastiera. K sochám pribudlo
počas aktuálneho leta nové súsošie,
ktoré je poctou matkám.
Socha, ktorá je centrálnym motívom
parku, bola vyhotovená v roku 2019
rezbárom Miroslavom Trnovským.
Zobrazuje matku s bremenom na
chrbte, ktorá za ruky vedie deti. Kráča
so stravou ku koscom na lúky. Má
byť poctou a poďakovaním obetavým
matkám. Postavenie ženy, matky nebolo
v minulosti jednoduché. Starostlivosť
o početnú rodinu, statok, domácnosť,
záhrady a polia, zabezpečenie oblečenia,
ťažká práca, odriekanie. Stávalo sa, že
matka niesla bremeno, aby sa uľahčilo
hospodárskym zvieratám. Postavenie
žien, matiek sa časom zmenilo, no ich
dôležitosť v rodine je nevyvrátiteľná.
Aj táto socha má byť poďakovaním za
ich lásku, starostlivosť a obetu, ako v
minulosti, tak aj v súčasnosti.
red.
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Prvá písomná zmienka
Pri vyhľadávaní informácií do pripravovanej monografie o Liptovskej Tepličke
objavil PhDr. Miroslav Martinický informáciu, ktorá prepísala doteraz známu
históriu obce – jej prvú písomnú zmienku.

Za prvú známu písomnú zmienku o obci Liptovská Teplička sa považuje kráľovská
listina z roku 1623, v ktorej sa Liptovská Teplička uvádza medzi dedinami Hrádockého
panstva. Nahrádza doteraz známu písomnú zmienku z roku 1634.
Nová prvá písomná zmienka je staršia o jedenásť rokov. Z výskumu Martinického sa
dozvedáme, že osídlenie dnešnej Liptovskej Tepličky bolo už skôr. O založení obce
však nie sú známe písomnosti. Mnoho ďalších zaujímavostí z histórie obce sa môžete
dozvedieť v monografii Liptovská Teplička, ktorá bola verejnosti predstavená 21. júna
2020.

(Foto: https://archives.hungaricana.hu)

(Pokračovanie zo str. 1)

Kniha prináša v úvode informácie o
obecných symboloch, prírodných pomeroch,
archeologických
nálezoch,
najstaršej
písomnej zmienke a ďalšom vývoji obce do
roku 1848. V neskoršom období sú kapitoly
rozdelené podľa oblastí na politické dejiny
a samosprávu, hospodárstvo, cirkevné
dejiny farnosti, školstvo,
kultúrne,
spoločenské
a športové aktivity
a
zdravotníctvo.
Motivujúcimi pre ďalšie
generácie
sú
kapitoly
venujúce sa osobnostiam,
nárečiu, etnografii.
Monografia
je
obohatená o fotografie
zaslúžilého
umelca
Martina Martinčeka. Obec
mu týmto spôsobom
vzdáva úctu a vďaku za
jeho dielo. Fotografie
poskytla
Slovenská
národná galéria.
Vznik monografie prispel k odhaleniu novej najstaršej písomnej zmienky o obci (r.
1623).
Vydanie knihy finančne podporil Prešovský samosprávny kraj.Vyšla v náklade 1500 ks
v Popradských tlačiarňach, vydavateľstve, s. r. o. vo formáte A4 s počtom 375 strán.
Každej domácnosti v obci bude venovaný jeden výtlačok monografie. Zakúpiť si ju je
možné v obecnom úrade a v kvetinárstve za jednotnú cenu 20 €.
									
red.
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Športovec roka 2019
Najlepších športovcov za rok 2019 vyhlásila obec v nedeľu 1. marca v spoločenskom
dome. Celé podujatie sa nieslo v myšlienke vyzdvihnúť teplické talenty. Nielen
športové, ale i umelecké. V programe tak vystúpili speváci, inštrumentalista a
zaznela aj próza. Ocenených bolo jedenásť Tepličanov a tri družstvá.

V najvyššej kategórii I bol ocenený Dávid
Bulava za úspechy vo futbale, ktoré
dosiahol v Podtatranskej futbalovej lige,
kde bol vyhodnotený ako najlepší brankár.
V kategórii II si ocenenie prevzali Marián
Pitoňák, Daniela Pitoňáková a družstvo
žien Dobrovoľného hasičského zboru za
úspechy dosiahnuté v hasičskom športe,
v okresnej a nadokresnej konkurencii s
umiestnením.
Marián Pitoňák získal v súťažiach
železného hasiča TFA v kategórii muži
nad 35 rokov jedno prvé a druhé miesto a
tri tretie miesta.
Daniela Pitoňáková si zo súťaží železný
hasič TFA v kategórii ženy nad 35 rokov
doniesla tri bronzové a šesť zlatých
medailí.
Družstvo žien DHZ, ktoré tvorili Veronika
Prašková, Katarína Muchová, Daniela
Ďuricová, Viktória Pitoňáková, Martina
Fendeková, Iveta Gigacová, Veronika
Muchová, Alexandra Vernarecová a
viedol Matúš Praško, získalo tri krát
tretie a druhé miesto a na domácej súťaži
vybojovali prvenstvo. V celkovom poradí
v Podtatranskej hasičskej lige získali
tretiu priečku.
V kategórii III boli ocenení bežci Malého
štrbského maratónu: Marek Smolár (31
km), Martin Nahalka (31 km), Bohuš
Leysek (31 km), Peter Mezovský (10
km), Mária Jurčíková (10 km) a Roman
Graňák (10 km).
Ocenenie Talent bolo udelené družstvu
vybíjanej, družstvu hokejbalu ZŠ s MŠ
Liptovská Teplička, Danielovi Smolárovi
a Petrovi Nagymu.
V družstve vybíjanej (foto hore)
reprezentovali:

DOBROVOĽNÍCI V
AKCII
Obec podporuje činnosť združení
pôsobiacich v Liptovskej Tepličke.
Viaceré preto opätujú pomoc formou
dobrovoľníckej práce. Športovci zo
združenia Obec v pohybe SW vykosili
náučný chodník, pridal sa k nim aj starosta
obce. Miestny spolok Slovenského
Červeného kríža sa postaral o vypletie
oporného múra pri dome smútku, členky
OZ Harmónia vysadili v obci kvetinové
záhony. Priatelia folklóru upravili hroby
partizánov. Ďakujeme.

Romana Vernarecová, Ema Bulavová,
Antónia Dunajská, Katarína Nahalková,
Timea Dudová, Katarína Smolárová,
Alexandra
Ferencová,
Tatiana
Gnojčáková, Simona Bulavová, Cyntia
Sýkorová, Timea Fendeková, Viktória
Paračková, Eva Kondulová. Kvalifikovali
sa cez obvodové a okresné kolo v Poprade
na krajské kolo do Humenného, odkiaľ si
doniesli ocenenie za 3. miesto.
Pod záštitou Slovenskej hokejbalovej
únie v spolupráci s projektom „Zober
loptu, nie drogy“ sa koná pod Tatrami
súťaž SORRISO Podtatranská žiacka
hokejbalová liga U13. V nej boli úspešní
žiaci základnej školy z Liptovskej
Tepličky: Martin Fendek, Daniel Smolár,
Matúš Milan, Jakub Burda, Viliam
Pitoňák, Pavol Tomko, Jakub Harvan
a Marek Glejdura. Spoločne pre školu
získali bronz.
Daniel Smolár získal aj individuálne
ocenenie najproduktívnejší hráč a tým
aj ocenenie Športovec roka – Talent.
Družstvá pripravovala Mgr. Alžbeta
Havrančíková.
Ocenenie Talent si prevzal aj Peter
Nagy, ktorý od roku 2018 trénuje judo v
záujmovom útvare Judo a Tatry vo Svite.
Napriek krátkemu pôsobeniu získal v
súťažiach na Slovensku jedno prvé, tri
druhé a šesť tretích miest.
Športovcov na ocenenie nominovali
športové kluby, organizácie a verejnosť.
V programe účinkovali Veronika
Muchová – spev, Marek Kopáč – ľudový
spev a hra na píšťalke, Marek Smolár –
hra nefolklórnej piesne na gombíkovej
harmonike a próza Katarína Mezovská.
red.
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Obec zakúpila nové vozidlo a rýpadlo - nakladač

PRIPOJ SA NA WIFI
Prostredníctvom projektu Pripoj
sa na wifi v Liptovskej Tepličke
môžu návštevníci obce, občania i
marginalizovaná komunita získavať
informácie z internetu bezplatne na
verejných priestranstvách v obci.
Projekt Pripoj sa na wifi v Liptovskej
Tepličke má slúžiť na získavanie
informácií, nie je určený na sťahovanie
filmov, prehrávanie videí či hudby. Na
jeden prístupový bod sa môže naraz
pripojiť 100 používateľov, ale odber
je limitovaný veľkosťou sťahovaného
súboru. V obci je desať prístupových
bodov: amfiteáter, športový areál,
spoločenský dom, nová hasičská
zbrojnica, park pred a za zdravotným
strediskom, oddychové miesto Čierny
grúň a okolie penziónu Dolinka,
obecný úrad. Projekt má priniesť
aj možnosť používania internetu
marginalizovaným komunitám, na
tento účel poslúžia prístupové body
Kufajka a budúce komunitné centrum.
red.

PREPOJ VYSOKÉHO
NAPÄTIA
O krok vpred je vytúžený prepoj
vysokého napätia od Šuňavy do
Liptovskej Tepličky. Pre obec by to
znamenalo zníženie rizika výpadkov
elektriny.
Liptovská Teplička je v súčasnosti
odkázaná na prípoj elektriny z
Hornádskej doliny. V prípadoch
porušenia vedenia je doba odstránenia
poruchy pomerne dlhá, niekedy aj
celé hodiny. Zlepšiť situáciu by mal
prepoj od Šuňavy, ktorý nebude
vedený po stĺpoch ale pod zemou.
Eliminuje sa riziko kríženia drôtov
a ich pretrhnutie počas veterného
počasia či kalamity. V úvode júna
bola vykonaná obhliadky trasy, ktorej
sa zúčastnil aj starosta Slavomír
Kopáč. Okrem vedenia elektriny
plánuje investor Východoslovenská
distribučná, a.s. priviesť k obci aj
optiku, tzv. optický kábel.
red.
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Na zabezpečenie chodu obecného úradu sú potrebné dve osobné vozidlá. Auto
slúžiace na prepravu pracovníkov a materiálu zakúpené v minulosti ako jazdené,
nahradil nový automobil.
Predpokladá sa tak jeho dlhšia
životnosť a nižšie náklady na servis.
Prostredníctvom
elektronického
kontrakčného systému bola vysúťažená
Dacia Doker v hodnote 12 400 €.
Finančné prostriedky na nákup vozidla
odsúhlasilo obecné zastupiteľstvo v
rozpočte na rok 2020. Staré vozidlo,
ktoré už svojim technickým stavom
a vzhľadom nevyhovovalo, bude
odpredané.
Pre chod obce je potrebné aj vozidlo
typu rýpadlo-nakladač. Okrem menších
výkopových prác, ktoré realizuje
napríklad pri budovaní kanálov, pri
terénnych úpravách a iných stavebných
činnostiach, je mimoriadne užitočný
aj pri záplavách, ktoré obec postihujú.
Vzdialenosť
Liptovskej
Tepličky
od miest neumožňuje ekonomicky
efektívny prenájom takéhoto stroja.
Hoci obec vlastní takýto stroj, ktorý bol
zakúpený pred rokmi ako používaný,
jeho súčasný stav vyžaduje časté opravy a nie je už plne funkčný. Preto obec navrhla
kúpu nového vozidla formou splátok. Návrh v rozpočte a na druhom zasadaní podporili
poslanci obecného zastupiteľstva.
Prostredníctvom súťaže cez elektronický kontrakčný systém bola vybratá firma, ktorá
dodala stroj Hidromek za 77 990 €. Jeho súčasťou je podkopová a svahová lyžica.

Práce v obci

Od marca do mája pozastavil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny aktivačnú činnosť,
ktorú vykonávajú dlhodobo nezamestnaní. O čistotu obce sa starali zamestnanci úradu,
zapojili sa aj občania.
Obec v prvom polroku vykonávala hlavne údržbu. Na náučnom chodníku boli doplnené
chýbajúce informačné panely. V športovom areáli sa pripravoval futbalový trávnik a
nová tréningová plocha pre futbalistov, namontované bolo drevené sedenie, zástena
v tribúne športoviska a oplotenie. Na ulici Bóry pri urbárnom dome bol vybudovaný
kanál na zber povrchovej vody. Ide o úsek, ktorý spôsobuje počas mohutnejších búrok
záplavy na ceste a v priľahlom okolí. V obci bol doplnený obecný rozhlas.
V cintoríne sa pripravuje úsek na ukladanie urien zosnulých. Obec už zaznamenala
dopyt po takomto spôsobe pochovávania. Pracovníci zamestnaní cez projekt úradu
práce pomáhali pri rekonštrukcii učební v základnej škole.
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Druhé zasadanie obecného zastupiteľstva
Druhé tohtoročné rokovanie obecného
zastupiteľstva sa uskutočnilo 7. mája
v spoločenskom dome z dôvodu
sprísnených opatrení proti COVID-19.
V programe bolo prvé rozpočtové
opatrenie, ktoré reaguje na ohlásené nižšie
podielové dane, teda financie potrebné na
chod obce. Niektoré plánované výdavky sa
museli z rozpočtu vyňať už v tejto úprave,
k ďalším škrtom dôjde v následnom
rozpočtovom opatrení podľa vývoja
situácie na Slovensku.
Zrušené boli výdavky na plánovanú tlač
propagačných materiálov, na rozšírenie a
pokračovanie úprav náučného chodníka,
úpravy v šatniach v Uhlárovej, vítania detí,
výročia sobášov, odkladá sa i pasportizácia
ciest a zakúpenie nového dopravného
značenia, znížili sa prostriedky na údržbu
športového areálu a reprezentáciu na
Turnaji Tepličiek a ďalšie.
Odsúhlasené boli výdavky, ktoré vyplývajú
najmä z už uzavretých zmlúv. Patria k
nim projekty Podpora zamestnávania a S
praxou k zamestnaniu 2.

V projektoch hradí obec časť mzdy troch
osôb, väčšinovou čiastkou prispieva
úrad práce. Zamestnanci realizujú najmä
manuálne práce v obci, ktoré sa týkajú
rekonštrukcií budov, chodníkov a pod.
Zastupiteľstvo tiež schválilo prostriedky na
vypracovanie projektov, bez ktorých nie je
možné žiadať o dotácie, ďalej prostriedky na
verejné obstarávanie komunitného centra,
prostriedky na ochranu pred koronavírusom
a na zazmluvnenú tlač monografie.
Počas
prerokovávania
rozpočtového
opatrenia sa otvorila aj téma nutnosti
urýchliť zabezpečenie traktorbágra resp.
upresnenia podmienok pre vyhlásenie
obstarávania. Súčasný bager je v zlom
technickom stave. Tejto téme venovali
poslanci už viacero diskusií v tomto
i uplynulom roku, zvažoval sa nákup
staršieho stroja bez záruky alebo nového
stroja cez leasing. V schválenom rozpočte
sa so splátkou už počítalo. Odsúhlasený
bol nákup nového rýpadlo - nakladača v
maximálnej výške 80 000 € s maximálnou
dobou splácania leasingu v trvaní 5 rokov.

Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva
Tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva
sa uskutočnilo 19. júna. Jedným z bodov
bola Správa o plnení rozpočtu obce za rok
2019 a záverečný účet obce.
V roku 2019 mala obec príjmy vo výške
2 132 054 €, výdavky 2 055 546 €.
Prebytok rozpočtového hospodárenia
52 728 € bol presunutý do rezervného
fondu obce. Záverečný účet, čiže
celoročné
hospodárenie,
schválili
poslanci bez výhrad.
Starosta obce Slavomír Kopáč informoval
zastupiteľstvo o vypovedaní zmluvy
prevádzkovateľa čističky odpadových vôd
Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej
spoločnosti Poprad a.s. (PVPS) s obcou.
Spoločnosť nesúhlasila s podmienkami
prevádzky, ktoré nariadilo ministerstvo
životného prostredia ako poskytovateľ

nenávratného finančného príspevku
obci. PVPS bude prevádzkovať čističku
dovtedy, kým správu neprevezme nový
prevádzkovateľ, ktorý by mal byť známy
po verejnom obstarávaní v jeseni 2020.
Ďalšou náplňou zastupiteľstva boli
odpredaje pozemkov. Oznámený bol aj
proces začatia vyhodnocovania Plánu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce
2015 – 2020 (PHSR). Starosta obce vyzval
poslancov, aby sa začali zaoberať tvorbou
nového plánu rozvoja na nasledujúcich
päť rokov, informácie majú získať aj od
verejnosti. PHSR je prístupný na webovej
stránke obce.
Poslanci predniesli na zastupiteľstve
interpelácie, ktoré prinášame v pôvodnom
znení podľa zápisnice na str. 8 - 10.

Rozdelenie volebných obvodov (ulíc) poslancov
- Anna Štrbková: Ráztocká, Pilisko,
Teplická po č. 32
- Peter Géci: Záhrady
- Mgr. Jana Smolárová:
Ul. Štefana Garaja, Úzka, Teplická od č.
33, časť ulice Š. Nahalku
- Ľuboslav Koreň: Kobyliarky

- Ing. Marián Slivoš:
Ul. Štefana Nahalku
- Pavel Marušin: Uhlárová
- Peter Nahalka: Drevárska, Koliesko
- Ing. Juraj Kondula: Bory, Na jarku,
Potočná, Pod úbočou
- Ing. Július Ďurica: Kufajka

KORONAVÍRUS:
AKO SME ZVLÁDLI
OPATRENIA

Po spustení povinných opatrení proti
šíreniu koronavírusu sme bojovali s
nedostatkom rúšok a dezinfekčných
prostriedkov. Obci sa podarilo zabezpečiť
rúška nielen pre svojich zamestnancov
a opatrovateľky, ale aj pre niektoré
predavačky či seniorov. Nápomocná
bola aj miestna občianska hliadka, ktorá
pomáhala s usmerňovaním nakupujúcich
v obchodoch, či pri zvýšenej návštevnosti
pošty napr. pri preberaní dávok. Terénne
sociálne pracovníčky pomáhali s
nákupmi pre starších občanov. Obecný
úrad vykonával dezinfekciu verejných
priestranstiev.

Z preventívnych dôvodov boli otestované
na COVID 19 zamestnankyne obce –
opatrovateľky. Testovanie nariadené
štátom prebehlo 26. apríla aj v časti
Kufajka. Vírus sa nepotvrdil ani v jednej
z odobratých vzoriek.

NEBEZPEČNÉ STROMY
PRI CESTÁCH
Dlhodobým problémom na prístupových
komunikáciách do obce z oboch smerov
sú naklonené stromy, ktoré často pri
veternom počasí padajú na cestu.
Ohrozujú bezpečnosť premávky. Obec
hľadá riešenia.
Starosta Slavomír Kopáč zvolal stretnutia
so správcami pozemkov, ktorými sú
urbárne spoločenstvá Vyšná Šuňava,
Liptovská Teplička a so Správou a údržbou
ciest Prešovského samosprávneho kraja
(SÚC PSK).
Na rokovaniach sa dohodli, že SÚC
PSK vykoná potrebné úkony na to, aby
mohla nebezpečné stromy z okolia ciest
odstrániť ešte v tomto roku, teda požiada
o povolenie na túto činnosť okresný úrad
životného prostredia.
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SÚŤAŽ
PRÍRODA SA
PREBÚDZA

Poľovnícke združenie Čierny Váh
vyhlásilo počas apríla – mesiaca lesov
súťaž Príroda sa prebúdza. Deti mali
možnosť počas dvadsiatich dní posielať
svoje výtvarné práce a fotografie na
tému jarnej prírody. Odmenené boli
zaujímavými cenami. Súťažné obrázky
a fotografie zaradila do vysielania aj
obecná televízia.
K pravidelným aktivitám združenia patrí
jarné upratovanie prírody. Hromadnú
aktivitu Čistá príroda – čistý revír
nebolo možné v tomto roku usporiadať,
poľovníci napriek tomu individuálne
vyzbierali 100 vriec odpadu. V okolí
obce rozmiestnili plagáty, ktoré
informovali verejnosť o potrebe
zvýšenia opatrnosti a ohľaduplnosti v
prírode v období rodenia mláďat.

TEPLICKÝ KROJ VO
VÝCHODNEJ
5. ročník Stretnutia milovníkov a
zberateľov krojov. sa 4. júla konal vo
Východnej. Pozvali obce Horného
Liptova, medzi nimi aj Liptovskú Tepličku.
Postupne sa na javisku malého amfiteátra
vystriedali obce Važec, Štrba, Šuňava,
Východná a Liptovská Teplička.
Zástupcovia každej obce porozprávali o
vybranej časti kroja, spomenuli tiež jeho
vývoj, rozličné zaujímavosti i rozdiely
medzi dedinami. Liptovskú Tepličku
reprezentovalo združenie Priatelia folklóru
a členovia folklórnej skupiny Tepličan.
Obecenstvu predstavili kroj nevesty,
prvého družbu a ostatné svadobné prvky
kroja.
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Prijatie deviatakov
Posledný deň školského roka otvorila ďakovná svätá omša v miestnom kostole. Žiaci
po nej smerovali do svojich tried, kde si od triednych učiteliek prevzali vysvedčenia. So
školou sa už tradične lúčili deviataci v kroji.
Po druhý raz absolventov základnej školy prijal starosta obce Slavomír Kopáč v
obecnom úrade. Počas
malej slávnosti im
v príhovore zaželal
všetko
dobré
v
ďalšom
vzdelávaní.
Triedna
učiteľka
Alžbeta Havrančíková
predstavila absolventov
a stredné školy, na
ktoré odchádzajú. Po
zápise do pamätnej
knihy
a
prevzatí
spomienkového
darčeka túto chvíľu
zvečnili
spoločnou
fotografiou.

Učebne pre základnú školu

Počas prerušenej prevádzky školy pokračovala realizácia projektu Učebne pre
základnú školu. Jedna z tried na prízemí starej časti a zborovňa v novej časti hlavnej
budovy sa premenili na odborné učebne prírodovedných predmetov, v suteréne vznikla
polytechnická učebňa (dielne). Priestory prešli rekonštrukciou a materiálno-technickým
vybavením. Náklady 165 233,80 € sú hradené z dotácie Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR s 5% spoluúčasťou obce. Kompletnú rekonštrukciu prírodovednej
učebne (elektroinštalácia, omietky, podlahy) zrealizovali zamestnanci zamestnaní cez
projekt úradu práce.

Z vlastných zdrojov obce vo výške 132 426,38 € boli v podkrovných priestoroch novej
časti školy vybudované dve priestranné zborovne, kancelárie, priestory pre odborných
zamestnancov a toalety. Zvýšil sa tak komfort zamestnancov, priestory ponúkajú väčšie
súkromie na prácu. Práce realizovala firma M.K.C. s.r.o. Štrba vybratá verejným
obstarávaním. Z pôvodnej starej zborovne vznikla nová učebňa, vynovená je aj trieda na
vyučovanie jazykov. Aj pri týchto prácach pomáhali zamestnanci z projektu úradu práce.
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Hasičský zbor mal opäť plné ruky práce
Zásahová jednotka miestnych hasičov bola po prehodnotení vybavenosti a vyškolení
hasičov zaradená do vyššej skupiny A1. Získala tým aj vyššiu štátnu dotáciu na svoju
činnosť a vybavenie, suma sa zvýšila o 2000 eur na 7000 eur na rok 2020. Kvalitu
vybavenosti a pripravenosť jednotky a zboru preveruje množstvo výjazdov.
12. marca asistovali hasiči pri resuscitácii a nakladaní osoby v bezvedomí. S hasením
požiaru lesa v ťažko dostupnom teréne
na Štrbskom plese pomáhali 17. a 18.
marca. O pár dní neskôr 22. marca
zasahovali pri upchatom kanáli na ul.
Teplickej a 23. marca odstraňovali
popadané stromy medzi Liptovskou
Tepličkou a Vikartovcami i smerom
do Šuňavy. V úvode apríla likvidovali
požiar komína a pomáhali pri hasení
lesného požiaru pri Starom Smokovci.
23. apríla boli hasiči privolaní k havárii
nákladného auta v časti Kufajka.
Pomáhali aj pri ubytovaní repatriantov
v Tatrách.
Zásahová jednotka dobrovoľných hasičov poskytovala 30. apríla prvú predlekársku
pomoc s použitím automatického externého defibrilátora občanovi, ktorý bol nájdený
v bezvedomí na ul. Teplickej. Po príchode pomáhala záchranárom s resuscitáciou
pacienta, ktorého sa však nepodarilo zachrániť.
24. mája zasahovala jednotka v počte 1+3 s technikou Iveco Daily pri odstraňovaní
popadaných stromov na ceste medzi Liptovskou Tepličkou a Šuňavou.
Najnáročnejšie výjazdy mali miestni
hasiči v druhej polovici apríla, keď obec
zasiahli v rozpätí týždňa dva požiare.
19. apríla bol o 22.30 hod. spozorovaný
požiar hospodárskej budovy vedľa
rodinného domu Bystríka Miždu v
strede obce. Požiar staršej drevenej
budovy sa rýchlo rozrastal a bol hrozbou
pre blízko stojace rodinné domy a
budovy. Na boj s ohňom sa postavilo
tridsať miestnych hasičov so všetkou
technikou, požiar dostali pod kontrolu
a zlikvidovali. Zasahovali aj hasiči z
Popradu, Mengusoviec a Šuňavy.
Siréna sa opäť rozozvučala 24. apríla o
21.00 hod. Zvolávala hasičov k požiaru
mladého lesa na kopci Varta pri vstupe
do obce. Ten sa rýchlo rozširoval po suchej tráve a kríkoch, presiahol aj za vrchol
a smeroval k poľnohospodárskemu družstvu. Zasahovalo dvadsaťjeden miestnych
hasičov, jednotky z Mengusoviec, Popradu, Šuňavy a Vikartoviec.
Aj 3. júna popoludní pomáhali dobrovoľní hasiči pri požiari hospodárskej budovy s
dielňou na ul. Záhrady. K požiaru vyrazilo dvanásť hasičov. Prieskumom sa zistilo,
že oheň, kde požiar vznikol, už majiteľ stihol uhasiť, jednotka DHZO hasila tlejúcu
strechu v okolí komínového telesa a krov, na ktorý sa požiar rozšíril. Pri hasení bolo
nutné rozobrať časť strechy, aby sa dali uhasiť lokálne ohniská v krove hospodárskej
budovy.
Rýchly príjazd ku všetkým požiarom je odrazom dobrej organizácie zásahovej jednotky.
Veľký prínos má aj spôsob zvolávania hasičov. Ten umožňuje veliteľovi priamo z
mobilného telefónu spustiť obecný rozhlas a priamo hlásiť do obce, a to i vtedy, keď
sa veliteľ nenachádza v obci. Skráti sa tým čas, ktorý by bol potrebný na príchod do
obecného úradu a vyhlásenie poplachu v rozhlase pracovníkom obce.
								
red.
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SVIATOK
SV. FLORIÁNA
NETRADIČNE
Dobrovoľní hasiči si každoročne
pripomínajú sviatok svojho patróna
sv. Floriána svätou omšou. Zároveň
každoročne sprístupňujú hasičskú
zbrojnicu verejnosti. V tomto roku to
kvôli pandémii koronavírusu nebolo
možné. Pripojili sa však k mnohým
zborom na Slovensku a v pondelok
4. mája napoludnie si patróna uctili
spustením zvukových výstražných
signalizácií.
Pre deti z obce pripravili hasiči súťaž.
Prostredníctvom
sociálnej
siete
zverejnili životopis sv. Floriána i
zaujímavé informácie o dobrovoľných
hasičoch. Úlohou detí bolo údaje
správne zaradiť do tajničky a vyplnenú
doručiť do schránky. Odmenené boli
všetky zapojené deti a vyžrebovaní boli
traja víťazi zaujímavých cien.

VÍŤAZSTVO NAD
FAŠIZMOM
75.výročie od ukončenia druhej svetovej
vojny si obec pripomenula bez účasti
verejnosti 7. mája. V mene samosprávy
a občanov položili veniec k pamätníku
padlým pri pošte starosta Slavomír
Kopáč, predseda Základnej organizácie
Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov Štefan Koreň a dvaja
zástupcovia tejto organizácie. V
obecnom rozhlase zaznela krátka
spomienka na priebeh vojny v našej
obci a hymna SR.

KONTROLA
ZNAMIENOK
Znamienka sa na našej koži objavujú od
raného detstva, iné vznikajú následkom
nadmerného slnenia aj v neskoršom
veku. Ich sledovanie a včasné odhalenie
zmien pomáha predísť komplikáciám
i zachrániť život. Znamienka si počas
sobotného dopoludnia 13. júna nechalo
skontrolovať 36 občanov. V tomto roku
usporiadatelia ponúkali aj meranie
glukózy, cholesterolu a triglyceridov.
Preventívnu prehliadku pripravilo OZ
Harmónia Liptovská Teplička.
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Interpelácie poslancov

Poslanci predniesli na zastupiteľstve
19. júna nasledujúce interpelácie, ktoré
prinášame v pôvodnom znení podľa
zápisnice. Kompletná zápisnica zo
zastupiteľstva je zverejnená na webovej
stránke obce v časti samospráva.
Mgr. Jana Smolárová
1. Vzhľadom k výške poplatku za energie a
vodu v budove dolnej Jednoty v priestoroch
múzea v sume 899 € sa chcem informovať,
či sa tam neplánujú nejaké aktivity na
zvýšenie záujmu pre obyvateľov, turistov?
Nemá obec iný vlastný priestor na
presťahovanie múzea? Veľa domácich
ľudí o tom nevie a cudzí poznajú iba
pivničky a stodoly – sú niekde informácie
o múzeu?
Odpoveď starostu:
Obec nemá žiadne iné vyhovujúce priestory.
Prenájom uvedených priestorov od spol.
COOP JEDNOTA je v súčasnosti 5 € na rok,
čo je v podstate zadarmo. Náklady na energie
boli v roku 2019 za elektrinu 247,60 € a za plyn
371,64 €. Zvyšná suma bol nedoplatok za
predchádzajúci rok. Voda je v uvedených
priestoroch v súčasnosti odstavená.
Múzeum je v súčasnej dobe zatvorené,
pripravuje sa v ňom nová výstava
so zameraním na pôvodné remeslá
(bačovstvo, krajčírstvo, obuvníctvo) a
poľnohospodárstvo (spracovanie ľanu).
Múzeum je propagované na webovej
stránke obce v časti kultúra, v časti pre
návštevníkov a tiež v časti turistika, šport
– sprievodca obcou. Múzeum je ďalej
propagované na informačných stĺpových
smerovníkoch pri trhovisku, na križovatke
oproti krížu ul. Teplická, na križovatke pri
zdravotnom stredisku a na križovatke pri
amfiteátri. Taktiež je uvedené v mapách
obce s bodmi záujmu aj s obrázkom
budovy a to na starej hasičskej zbrojnici,
pri pivniciach pri cintoríne. V tlačenej
podobe je mapa s bodmi záujmu, ktorá je
ponúkaná turistom pri návšteve OcÚ.
2. V súvislosti s pretrvávaním a hlavne
so zvyšovaním dlhu na poplatku za
komunálny odpad sa chcem opýtať, aké
opatrenia už obec podnikla? Bol z radov
poslancov predložený nejaký návrh na
riešenie? V rámci komisií máme novo
vytvorenú komisiu ekonomiky – nenašla
som štatút tejto komisie, ale dovolím si
vysloviť domnienku len podľa jej názvu,
že možno toto by mal byť priestor, kde by
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sa mohli realizovať a prísť s návrhmi na
riešenie situácie. Ak sa mýlim a toto nemá
v náplni ani komisia ekonomiky, tak to
chcem posunúť možno ako bod budúceho
zastupiteľstva, kde by sa k tomu mohol
zhromaždiť a zaslať nám nejaký materiál
(prehľad dlhov za posledné roky) a
prerokovať ho – hľadať nejaké možnosti
na riešenie tejto situácie.
Odpoveď starostu:
Obec je v sústavnom kontakte so spol.
BRANTNER zabezpečujúcou odvoz
komunálneho odpadu. Pracovníčky terénnej
sociálnej práce vykonali na Kufajke
prieskum záujmu o zberné nádoby tak, aby
boli pri jednotlivých domácnostiach. Obec
zabezpečila pre obyvateľov kompostéry,
kde ich správnym používaním sa niektorým
obciam podarilo zvýšiť triediteľnosť aj o
30 %. Doposiaľ nemáme žiadne návrhy na
riešenie tejto situácie od žiadnej komisie.
3. Má futbalové ihrisko prevádzkový
poriadok? Kde je zverejnený? Ako sa k
nemu majú dostať deti, mládež, aby sa s ním
oboznámili? Rešpektujem a vážim si prácu
miestneho správcu, ktorú vykonal pri údržbe
futbalového ihriska a aj vďaka tejto práci
vieme svoju obec reprezentovať. Chcem sa
však spýtať a prípadne otvoriť otázku – aký
priestor, kde a kedy je vyhradený pre deti tak,
aby neničili nikoho prácu – idú prázdniny a
futbal chcú hrať aj deti, ktoré nie sú členmi
futbalového krúžku či tímu.
Odpoveď starostu:
V športovom areáli je umiestnený
prevádzkový poriadok na budove šatní. Je tam
tiež uverejnený telefonický kontakt na správcu
areálu, ktorého je potrebné kontaktovať a
on vždy v každom čase ochotne usmerní
používateľov, čo môžu a čo nemôžu používať.
V tam umiestnenom usmernení sa píše: „Pri
športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku
je potrebné riadiť sa pravidlami slušného
správania a pokynmi správcu areálu.“ V
zásade ide hlavne o používanie veľkého
futbalového ihriska, ktorého starostlivosť a
údržba je nesmierne náročná tak na prácu ako
aj finančne. V areáli bol vybudovaný nový
tréningový priestor za ihriskom, kde je možné
vykonávať množstvo voľnočasových aktivít.
V priestoroch futbalového ihriska plánuje
obec umiestniť oznam - zákaz vstupu na
ihrisko mimo organizovaných tréningov bez
súhlasu správcu areálu. Správca areálu denne
vykonáva údržbu ihriska a najlepšie vie, kde
sa môžu záujemcovia o šport v

areáli venovať voľnočasovým aktivitám.
Opakovane sa stáva, že mládež (väčšinou
tí istí) bez informovania správcu hrajú na
futbalovom ihrisku v čase, keď je trávnik
čerstvo pohnojený, nasiata nová tráva,
zavlažovaný, resp. pripravený na kosenie.
Pritom stačí zavolať a správca usmerní, kde je
možné hrať. Za týmto účelom sú pripravené
prenosné bránky.
4. Interpelácia od občana, ktorý upozorňuje
na už nevyhovujúce umiestnenie lavičiek
v miestnom amfiteátri, čo obmedzuje
sledovanie programu. Lavičky sa
posunuli, prepadli do zeme. Môže sa táto
úprava zrealizovať v rámci tohto roka,
keďže plánovaných aktivít v amfiteátri je
minimum?
Odpoveď starostu:
V tomto roku môžeme plánovať a
vykonávať činnosti iba do výšky
schváleného rozpočtu. Drobné úpravy sa
budú vykonávať, avšak väčšie určite nie.
V areáli amfiteátra je potrebné uvažovať
nad rekonštrukciou tak lavičiek, ako aj
predajných stánkov a ich okolia. Na toto
je potrebné vypracovať štúdiu, resp. aspoň
jednoduchý projekt. Finančné prostriedky
na spracovanie projektov v rozpočte na
tento rok neboli schválené. O ich realizácii
teda nemôžeme v tomto roku uvažovať.
5. Ďalšia interpelácia od občana: Kto
zodpovedá za kontrolu hydrantov v obci?
Počas posledných požiarov sa zrejme
ukázalo, že ich funkčnosť alebo prístup k
nim nebol zabezpečený. Zátarasy v potoku
nesplnili účel.
Odpoveď starostu:
Hydranty v obci sú vo vlastníctve
Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a o ich
prevádzku sa stará Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť Poprad.
6. V okolí obce aj v nej je niekoľko krížov,
ktoré by si zaslúžili úpravu a lepšiu údržbu,
na čo upozorňujú občania. Je možné
pripraviť zoznam takýchto krížov/pamiatok s
uvedením pod koho spravovanie patria? Nie
je jasné, kto môže, resp. kto by mal vykonať
úpravy, opravy, zveľadenie. Zverejnením
zoznamu aj na stránke obce by sa mohlo
apelovať aj na rôzne združenia v obci, ktoré
by sa mohli formou rôznych dotácií následne
zaujímať o ich rekonštrukciu.
Odpoveď starostu:
Obec nemá informácie o majiteľoch uvedených
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krížov. V prípade, že sú kríže umiestnené
na pozemku obce, obec vykonáva kosenie
trávy v ich okolí. Bolo vykonané pracovné
stretnutie s pánom farárom, na ktorom sa
dohodlo, že obec zistí majiteľov krížov tak,
aby bola zabezpečená ich údržba.
7. Navrhujem doplniť na stránke obce v
časti samospráva - poslanci, informáciu
o rozdelení obvodov pre poslancov. Tiež
navrhujem, aby v tejto časti bola doplnená
informácia o dochádzke poslancov na
obecné zastupiteľstvo.
Odpoveď starostu:
Návrhom sa budeme zaoberať.
Ing. Juraj Kondula
1. Kedy dôjde k vyhláseniu súťaže na
opravu ciest v zmysle prijatého rozpočtu
na rok 2020 a aká lehota - termín na ich
zhotovenie bude požadovaná? Pýtam sa
hlavne z dôvodu, aby sa vedeli občania
dotknutých ulíc na rekonštrukciu a s tým
súvisiace obmedzenia pripraviť a aby
sa využili letné mesiace, ktoré najmenej
technologicky obmedzujú cestárov. Taktiež
v lete majú cestári najviac kapacít, v jeseni
je už väčšinou kapacitný problém. Dôjde
pri týchto prácach aj k lokálnym opravám
výtlkov v rámci celej obce?
Odpoveď starostu:
Momentálne
prebieha
aktualizácia
rozpočtov a v najbližšom období plánuje
obec vyhlásiť verejné obstarávanie.
Predpoklad realizácie je začiatok
augusta 2020. Dĺžka realizácie 60 dní.
Pri realizácii rekonštrukcií plánujeme aj
lokálne opravy výtlkov v rámci obce.
2. Kedy dôjde k vyrúbaniu poškodených,
vyschnutých a nad vozovku nahnutých
stromov v trase L. Teplička - Vikartovce
a L. Teplička - Šuňava, ktoré ohrozujú
bezpečnosť ?
3. Na ceste L. Teplička - Šuňava sú
značne poškodené zvodidlá, plánuje
Slovenská správa ciest (SSC) ich opravu?
Poškodené zvodidlá sú nefunkčné a tým
nie je zabezpečená bezpečnosť, skôr
vytvárajú ďalšie riziká. Pri stretnutí
komisie so starostom bolo navrhnuté zo
strany komisie, aby došlo k doplneniu
zvodidiel aj na úseku L. Teplička Vikartovce v časti Kamenec, podarilo
sa v tejto veci obci s SSC dohodnúť?
Plánuje SSC opravu ciest – výtlkov v
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trase Vikartovce - Liptovská Teplička –
Šuňava? Hlavne pri vjazde do L. Tepličky
sú veľké výtlky, ktoré ohrozujú bezpečnosť
premávky a bolo by potrebné ich urýchlene
odstrániť.
Odpoveď starostu:
Dňa 15. 6. 2020 prebehlo stretnutie starostu
obce s vedúcim Správy a údržby ciest,
stredisko Štrba. Na stretnutí vedúci správy a
údržby ciest informoval o tom, že zvodidlá
majú pripravené, avšak je potrebné, aby
prebehol celý proces schvaľovania a až
potom bude možne pristúpiť k realizácii
opráv, výmen a doplnení zvodidiel.
Čiastočné opravy už zo strany Správy a
údržby ciest prebiehajú.
Podľa plánu činnosti má Správa a údržba
ciest PSK naplánované opravy ciest Štrba
- Liptovská Teplička ako prioritu v roku
2022. V uvedenej veci bolo zo strany obce
iniciované stretnutie dotknutých organizácií
a to: Lesy SR, Urbárske spoločenstvo
Vikartovce, Urbár Vyšná Šuňava, Správa
a údržba ciest PSK Poprad a Štrba,
ktoré je naplánované na 24. 6. 2020. Na
uvedenom stretnutí budú prebraté všetky
otázky tákajúce sa údržby a opráv ciest a
tiež výrubu poškodených a vyschnutých
stromov.
Pavel Marušin
1. Prosím o opravu retardéra pred detským
ihriskom na ulici Uhlárová, kde po zimnej
údržbe je vytrhnutý kus retardéra a občania
upozorňujú, že deti pri jeho obchádzaní na
bicykloch vrazili aj do značky pred týmto
ihriskom.
Odpoveď starostu: Obec zabezpečí
opravu.
2. Nebola by možnosť využiť časť z
rozpočtu na údržbu budov na malú opravu
zastávky SAD pri budove starej hasičskej
zbrojnice? Ako aj vymaľovanie jej stien,
strechy a malá oprava opadanej omietky.
Odpoveď starostu:
Obec plánuje kompletnú rekonštrukciu,
resp. výstavbu nových dvoch autobusových
zastávok pri starej hasičskej zbrojnici a
na ul. Kobyliarky. Za týmto účelom je
zámerom zapojiť sa do ďalšej výzvy,
ktorá by mala byť predložená zo strany
Miestnej akčnej skupiny (MAS). Je však
potrebné povedať, že na toto je potrebné
vytvoriť opäť projektovú dokumentáciu a
na túto nie sú v rozpočte schválené finančné
prostriedky.

Ľuboslav Koreň
1. Občania sa pýtajú, či je možné vyvážať
trávu, lístie dole ku čističke odpadových
vôd (ČOV)? Ak nie, dá sa niekde legálne
vyviezť?
Odpoveď starostu:
Obec zabezpečila pre domácnosti
kompostéry, kde je možné kompostovať
trávu. Pozemok pri ČOV nie je obecný
a preto ani nie je v kompetencii obce
rozhodovať o jeho využívaní.
2. Parkovisko pod Kufajkou, kedy bude
realizované?
Odpoveď starostu:
K projektu Parkoviska pred Kufajkou
bola podaná žiadosť o nenávratné
finančné prostriedky (NFP), kde prebehla
v mesiaci marec kontrola dokumentácie,
ktorá bola následne zaslaná na
Pôdohospodársku platobnú agentúru
(PPA), kde je v súčasnosti vykonávaná
kontrola. Kedy bude projekt realizovaný,
nezáleží od obce, ale od poskytovateľa
NFP. Vzhľadom na súčasnú situáciu nie
je možné určiť, kedy bude o projekte
rozhodnuté. Informácie nemajú ani
zástupcovia MAS.
3. Pohlo sa niečo ohľadom vykúpenia
pozemkov na cestu IBV Koliesko?
Odpoveď starostu:
V uvedenom území je nezhoda v zápise
pozemkov na katastrálnom úrade, ktorá
vznikla pravdepodobne pri vytváraní
registra obnovenej evidencie pozemkov.
Tieto nezrovnalosti v súčasnosti rieši
Katastrálny úrad v Poprade.
Peter Nahalka
1. V apríli malo byť podľa plánu odovzdané
parkovisko pod Kufajkou, prosím o
podrobný popis aktuálneho stavu.
Odpoveď starostu:
Bola povedaná pri interpelácii poslanca
p. Koreňa.
2. Na začiatku roka 2019 sme odsúhlasili
prenájom priestorov pre firmu Coop
Jednota za veľmi výhodných podmienok
výmenou za predaj pozemku okolo
predajne "dolnej jednoty", kde sa mala
vybudovať oddychová zóna. V akom
štádiu sa nachádza tento projekt, dostala
obec sľúbených 40 000 € z MAS?
Odpoveď starostu:
(Pokračovanie na str. 10)
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UPRATOVANIE
KUFAJKY
Značnú časť nevytriedeného odpadu
vytvárajú obyvatelia z časti Kufajka.
Ten končí v kontajnerovisku a v okolí
Kufajky. Pri hlavnej ceste často vytvára
nepríjemnú vizitku obce. Desiatky rokov
starý problém nevyriešili generácie
zástupcov samosprávy. K zlepšeniu
došlo, to však nie je postačujúce.
Každoročne sa na Kufajke koná
brigáda, poriadok však nevydrží
dlho. Upratovalo sa aj v úvode mája.
Starosta obce Slavomír Kopáč a jeho
zástupca Peter Géci navštívili Kufajku
v sobotu 9. mája spolu s terénnymi
pracovníčkami a miestnou občianskou
poriadkovou
službou.
Zisťovali
pôvodcov smetísk za domami, vyzývali
k upratovaniu. Obyvateľom rozdávali
vrecia na separovanie a poúčali ich o
potrebe triedenia odpadu. Hliadka pri
kontajnerovisku začala s kontrolou
vytriedenia odpadu. Obec pripravuje aj
ďalšie opatrenia, ktoré budú smerovať k
zníženiu zmiešaného odpadu z Kufajky
a k zlepšeniu čistoty v jej okolí.
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(pokračovanie zo str. 9)
Žiadosť o poskytnutie NFP ku projektu
Revitalizácie okolia obchodu COOP
JEDNOTA je v súčasnej dobe na kontrole
dokumentácie na MAS. Po ukončení
kontroly bude dokumentácia zaslaná na
PPA. Platí to, čo pri projekte parkoviska.
3. Prosím o kompletný prehľad činnosti,
výdavkov a verejných obstarávaní
ohľadom nadstavby materskej školy
od začiatku projektu v roku 2016 do
dnešného dňa t. j. 18. 6. 2020.
Odpoveď starostu:
V súčasnosti je vyhlásené verejné
obstarávanie (VO), ktoré je zverejnené
vo vestníku VO a je voľne dostupné k
nahliadnutiu. Výdavky k uvedenému
projektu od jeho začiatku sú uvedené v
jednotlivých rozpočtoch, ktoré sú verejne
dostupné, a ktoré sa aj poslancom OcZ

doručujú
pred
jednotlivými
zastupiteľstvami. Zoznam verejných
obstarávaní bol opakovane predkladaný
na
predchádzajúcich
obecných
zastupiteľstvách. V roku 2016 bola
spracovaná projektová dokumentácia, kde
boli celkové náklady 6700 €, v roku 2017
bola spracovaná žiadosť o NFP v celkovej
sume 1850 €.
Po ukončení procesu VO je plánované
jeho vyhodnotenie. Toto je zatiaľ
naplánované externým manažérom na 2.
7. 2020. Presný dátum a čas vyhodnotenia
bude po tom, ako ho obci oznámi externý
manažér, písomne zaslaný komisii pre
ekonomiku a správu majetku v zmysle
§13 ods. 5 a 6 Štatútu obce Liptovská
Teplička, ktorej členovia budú na toto
vyhodnotenie pozvaní ako členovia
komisie bez práva vyhodnocovať ponuky.
(Podľa zápisnice zo zasadnutia OcZ zo dňa 19. 6. 2020.)

Pravidlá nakladania s odpadom
Obec upozorňuje, že nerealizuje zber pneumatík. Tie môžete zdarma odovzdať v
pneuservisoch. Zakázané je uskladňovať pneumatiky pri obecnej budove v časti
Bory a na iných miestach. Obec za odvoz pneumatík a ich uskladnenie uhradí
nemalé finančné prostriedky, na ktoré sa musia vyzbierať všetci občania.
Na výške poplatku za komunálny Obec preto prichádza s možnosťou
odpad každého občana sa odrazí aj odovzdať nadrozmerný odpad raz mesačne
odvoz zmiešaného odpadu. Čím lepšie – každý posledný piatok v mesiaci od
vytriedený odpad odovzdáte, tým menej 13.00 hod. do 18.00 hod. poverenému
zaplatí obec a následne každý občan pracovníkovi vo dvore obecnej budovy
za odvoz a likvidáciu. To platí aj pri v časti Bory. Odpad je potrebné zmenšiť,
nadrozmernom odpade. Počas jarných a rozobrať na čo najmenší objem. Po tomto
jesenných upratovaní obce sa nadrozmerný čase bude kontajner uzamknutý. Mimo
kontajner zaplní za pár hodín, často v vyhradenej doby je zakázané nosiť odpad
ňom končí nevhodný odpad zo záhrad, ku budove.
drevo, plast, železo i nebezpečný odpad. Zber textilu do kontajnerov pri starej
Nie je novinkou nájsť takúto skládku v hasičskej zbrojnici bol ukončený. Obec
prírode za dedinou, medzi stodolami či v hľadá náhradné riešenie.
red.
zemiakovej pivničke.

5. Zraz vozidiel Škoda 110R Coupe

17. 7. sa v areáli zemiakových pivničiek v Liptovskej Tepličke zastavil 5. Zraz vozidiel
Škoda 110R Coupe. Okrem prehliadky vozidiel sa hlasovalo aj o NAJ vozidlo.

