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OBECNÉ NOVINY

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Ročník: I.

Rozhovor so starostom obce Slavomírom Kopáčom
Mesiac máj je za nami, aké pracovné rokovania,
cesty a stretnutia ste absolvovali?
- Máj bol plný rozličných povinností. Takmer denne
cestujem na rôzne úrady, spomeniem napr. kontrolné
dni k prebiehajúcej revitalizácii centrálnej časti obce.
Navštívila nás kontrola z ministerstva životného
prostredia zameraná na nakladanie s odpadmi. Absolvoval som rokovania s predsedami miestnych
subjektov i organizácií. Stretnutí bolo viacero aj
s organizáciami pôsobiacimi mimo našej obce, napr.
stretnutie Asociácie horských sídiel, stretnutie organizátorov Malého štrbského maratónu, rokovania ohľadom projektu terénnej
sociálnej práce v našej obci, stretnutia týkajúce sa projektu propagácie obce,
či oživenia železničky. Dôležité bolo rokovanie o kanalizácii, na ktorom sme
zadali vypracovanie nového projektu dobudovania kanalizácie v obci, aby bol
kompletne pripravený pri zverejnení výzvy, ktorú očakávame koncom roka 2012.
Zúčastnil som sa tiež na konferencii Národná sieť rozvoja vidieka v Levoči,
kde som okrem získavania nových inšpirácií do fungovania obce prezentoval
aj vývoj Liptovskej Tepličky od získania titulu Dedina roka. Navštívil som aj
partnerskú obec Kőrispatak v Rumunsku a maďarskú obec Kazár. Tam sme
koncom mája ukončili spoločný trojročný projekt Obnova dediny. Chcem tak
poďakovať všetkým, ktorí našu obec počas trvania projektu reprezentovali, a to
folklórnym zložkám, ľudovej hudbe, kuchárom, pracovníkom obecného úradu,
zvlášť úseku kultúry, ako aj zástupcom organizácií, obecného zastupiteľstva
a podnikateľom, ktorí nás podporili.
Spomenuli ste rokovania ohľadom železničky. Črtá sa jej obnovenie?
- Úplné obnovenie trate Považskej lesnej železnice dnes, žiaľ, nie je možné.
Uvažuje sa v spolupráci s MAS ProTatry a OO CR Tatry - Podhorie nad obnovením jej krátkej časti (krátka trať s drezinou). Inšpiroval som sa na jednej zo
zahraničných návštev a rozhodol som sa pustiť hlbšie do hľadania možných
alternatív, ako oživiť túto tepličskú legendu. Stretol som sa s viacerými zberateľmi poznatkov o Považskej lesnej železnici a tiež so správcom múzea v Pribyline, kde sú uskladnené pozostatky železnice a strojov. Informoval som sa
už o možnostiach financovania zo zahraničných fondov. V tomto úsilí budem
pokračovať. Nateraz je to však ešte v rovine hľadania zdrojov. Upozorniť by
som ale chcel na to, že nejde o jedinú stavbu, ktorú plánujeme obnoviť či zachovať. Práve chystáme premiestniť drevený helmajz od Marcela Ovsiaka do
stodolištia, neskôr ho upraviť a sprístupniť. V budúcnosti plánujeme vybudovať
celý hospodársky dvor s chalupou. Chcem sa poďakovať pánovi Ovsiakovi za
to, že bezplatne daroval túto stavbu (helmajz) obci. Ďakujem aj občanom, ktorí
darovali nepotrebné zemiakové pivnice na propagačné účely obce, i tým, ktorí
stále prinášajú predmety do Teplického múzea.
V predošlých číslach Obecných novín sme informovali o možnosti stavby
bytovky čiastočne financovanej zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Zverejnené boli aj informácie o ponuke inštalácie fotovoltaických panelov na budove
materskej školy a avizované bolo zriadenie novej ordinácie všeobecného lekára. Aký je aktuálny stav týchto záležitostí?
- Záujemcov o bývanie v bytovke, ktorej stavba by mala byť financovaná zo
ŠFRB, máme dostatok. Čaká sa na aktuálnu výzvu, ktorú oddialili predčasné
parlamentné voľby a následne vznik novej vlády. Dúfam, že to bude do konca
roka 2012. K inštalácii fotovoltaických panelov na budovu MŠ zatiaľ nepristúpime. Obec v súčasnosti realizuje viaceré iné stavebné práce. Nevylučujem však,
(Pokračovanie na 2. strane)
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Plán podujatí
5. - 9. júl • Púť na Levočskú horu
z Muráňa, Pohorelú, Liptovskú
Tepličku...
8. júl • 35. ročník Malého štrbského
maratónu
7. júl • Turnaj Tepličiek vo futbale
(účasť v Tepličke nad Váhom)
15. júl • Súťaž hasičských družstiev
O putovný pohár starostu obce
Voľby riaditeľa základnej školy
Riaditeľkou základnej školy s materskou školou Štefana Nahalku sa
vo výberovom konaní opäť stala
Mgr. Valéria Černohorská. Kompetenciu na výber riaditeľa školy na
základe výberového konania má
Rada školy. Na voľbe riaditeľa sa 16.
mája zúčastnil aj delegát Krajského
školského úradu Prešov. O pozíciu
prejavila záujem len doterajšia riaditeľka Mgr. Valéria Černohorská.
Členovia Rady školy boli s jej plánmi a prácou spokojní. Staronová
riaditeľka bude zriaďovateľom
vymenovaná do svojej funkcie na
ďalšie päťročné obdobie.
Zlatá svadba
Päťdesiat rokov na spoločnej ceste
životom v manželskom zväzku
si v nedeľu 13. mája pripomenuli
Anna a Miroslav Fendekovci. Zlatú
svadbu oficiálne oslávili v obradnej
miestnosti Obecného úradu v Liptovskej Tepličke. Slávnostný príhovor predniesol starosta obce Mgr.
Slavomír Kopáč a atmosféru doplnila ľudová hudba folklórneho súboru
Tepličan. Jubilujúcim manželom za
výchovu a lásku poďakovali ich deti
a 11 vnúčat.
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Prvé sv. prijímanie
22. mája prijalo 22 detí po prvý raz
Eucharistiu na slávnosti 1. sv. prijímania v Kostole sv. Jána Krstiteľa
v Liptovskej Tepličke. Krásny slnečný deň podčiarkol sviatočnú atmosféru vysluhovania tejto sviatosti.
Vo štvorici po Slovensku
v Liptovskej Tepličke
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Rozhovor
so starostom obce Slavomírom Kopáčom
Starovešťan
(Dokončenie z 1. strany)
že v budúcnosti sa k realizácii tejto myšlienky vrátime. Čo sa týka ambulancie
všeobecného lekára, MUDr. Pohanka stále čaká na vystavenie potrebných potvrdení. Po ich získaní bude ambulancia otvorená.
V roku 2012 chcete zlepšovať komunikáciu s obyvateľmi, jedným z krokov
je vydávanie Obecných novín. Aké iné formy komunikácie a informovania
sú občanom k dispozícii?
- Viacero dôležitých a zaujímavých správ nájdete na obecných informačných
tabuliach, v textových správach OTV a, samozrejme, vo vysielaní OTV. Sumár
udalostí mesiaca a plánov na najbližšie týždne prinášajú noviny. Spomeniem aj
obecný rozhlas a pre mladšie generácie profilovú stránku obce na sociálnej sieti
Facebook. K dispozícii sú emailové adresy všetkých pracovníkov, ktorí občanom
na požiadanie zašlú požadované informácie. Snažíme sa aktualizovať aj obecnú
webovú stránku. Tú do konca roka postupne vylepšíme, zefektívnime, pribudne
archív obecného vysielania. Od občanov radi uvítame postrehy a návrhy na jej
zlepšenie (aj cez podnety na spomínanom profile na Facebooku).

Ukončenie medzinárodného projektu Obnova dediny
Dvojica známych zabávačov Marián
Miezga a Róbert Jakab a realizačný
tím relácie Vo štvorici po Slovensku
nakrúcali aj v Liptovskej Tepličke.
Ako inak, upútali ich najmä tepličské pivnice a príroda v okolí obce.
Scenáristov na našu obec upozornili organizátori súťaže Dedina
roka SACR. V televízii bude relácia
odvysielaná začiatkom júla ako 8.
časť projektu.
Zber a triedenie odpadu
Zber a triedenie separovaného odpadu si vykonáva obec v tomto roku
sama. Pracovníci nás upozornili na
nedostatky pri uskladňovaní plastov do vriec. Občanov žiadajú, aby
fľaše pred vyhodením stlačili, čím sa
ušetrí miesto v zberných nádobách
i na zbernom dvore.
Papier: 28. jún a 26. júl
Plasty: 6. júl a 19. júl
Sklo: 12. júl
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Tri roky sa 5 štátov a 6 obcí stretávalo na konferenciách a podujatiach v rámci
programu Európa pre občanov Obnova dediny. Projekt sa síce oficiálne skončil, obce však plánujú v spolupráci pokračovať.
Projekt financovaný z prostriedkov Európskej únie vypracovala obec Kazár
(maďarská Dedina roka 2007). Spoločne na ňom spolupracovali dediny roka
2007 - český Liptál, poľský Kuniow, rumunský Körispatak, Liptovská Teplička
za Slovensko a partnerská slovensko-maďarská obec Gemerská Ves. Obce si
vymieňali skúsenosti z financovania samosprávy, činnosti podnikateľov, spolkov
a organizácií a celkového rozvoja vidieka. Delegácie sa stretli na niekoľkých
inšpiratívnych podujatiach - na fototábore v Liptovskej Tepličke, na rezbárskom
tábore v Kuniowe, slávnostiach v Liptále, tvorbe kuchárskej knihy a CD muzík
v Kazári, na stretnutí starostov v rumunskom Körispataku a naposledy na Lokšovom festivale v Kazári. Práve tam 26. mája vystúpila folklórna skupina Tepličan. Na festivale bol umiestnený tepličský reprezentačný stánok s bryndzovými
haluškami, ktoré sa v súťaži umiestnili na prvom mieste v súťaži zahraničnej
kuchyne. Slávnostné ukončenie projektu Obnova dediny sa konalo v Kazári
24. mája počas konferencie, na ktorej sa zúčastnili súčasný starosta Slavomír
Kopáč, bývalý starosta Jozef Mezovský, prednosta Július Ďurica, zástupkyňa
starostu Anna Smolárová a poslankyňa Adriana Bulavová. Zúčastnení sa dohodli
na pokračovaní začatej spolupráce.

Práce v obci
V amfiteátri po jeho čiastočnom rozobratí a prehĺbení základu bola vybetónovaná základná platňa a vymurované steny budúcich šatní pod pódiom.
Murovanú časť amfiteátra stavia firma Stavtatry, vybraná na základe ponuky. Stavba pokračuje podľa plánu, amfiteáter bude hotový pred folklórnymi
slávnosťami.
Naďalej pokračuje regulácia potoka na uliciach Uhlárová a Drevárska formou
aktivačných prác. Ukončené boli úpravy interiéru spoločenského domu. Jednotlivé
práce vykonávali živnostníci na základe ponuky. Pri základnej škole pokračuje
výstavba multifunkčného ihriska. Práce sa začali aj na miestnom cintoríne. V tomto
roku bude upravený chodník ku hlavnému krížu. Chodník a cestu k cintorínu
bude lemovať osvetlenie, zapínané podľa potreby. Ostatné chodníky budú upravené obrubníkom a vysypané štrkom. V obci budú postupne vymenené malé
plechové odpadkové koše za drevené. Výrobu a inštaláciu zabezpečujú vybraní
občania obce. Začalo sa aj s úpravami na múre pri ceste do kostola a školy. V nasledujúcich dňoch bude vybudované zábradlie a zasadený živý plot. Najväčšou
stavbou je aktuálne prebiehajúca revitalizácia centrálnej časti obce. Zahŕňa reguláciu hlavného potoka v dĺžke 300 metrov, pešiu zónu so zámkovou dlažbou,
oddychovými miestami a 3 altánkami. Súčasťou projektu je verejné osvetlenie
centrálnej časti obce, asfaltová cesta po miestnej komunikácii v tejto časti, ako aj
kanalizácia a zber povrchovej vody. Estetickú stránku doplní zeleň pri kostole a pri
zdravotnom stredisku. V obci je z dôvodu týchto prác zvýšená premávka, preto
buďte na miestnej komunikácii i v spomínaných častiach obce obozretní.
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Deň detí na farme
Chov oviec odpradávna patril k Liptovskej Tepličke. Preto obec v spolupráci
s poľnohospodárskym družstvom pripravila podujatie Deň detí na farme.
Pridali sa aj ďalšie organizácie, a tak mali deti možnosť užiť si nedeľné popoludnie plné nevšednej zábavy.
Sviatok Dňa detí oslávili najmenší spolu s rodičmi v nedeľu 3. júna na lúke pod
Poľnohospodárskym podielnickým družstvom (PPD). Obec, PPD a miestne organizácie pripravili množstvo veselých disciplín so sladkou odmenou. Deti si
vyskúšali preskok cez prekážku, slalom na barlách, streľbu na bránku, prekážkovú dráhu hasičov, jazdu na bicykli, hod zemiakom do košíka, skok vo vreci,
hod kruhom aj šípkami. Pozrieť
si mohli vystúpenie tanečných
krúžkov centra voľného času
a ľudovej hudby. Deti zaujala
ukážka strihania a dojenia oviec,
bačovský výstroj aj pastierske
hudobné nástroje. Vyskúšať
si dokonca mohli dojenie na
trenažéri. Poľnohospodársky
dvor ponúkol ochutnávku jedál, zabodoval hlavne pravý
baraní guláš. Pre dospelých
bola pripravená súťaž v nosení geliet a pukaní bičom. Najrýchlejším bežcom
s geletami sa stal Pavol Janík ml., druhým Stanislav Kostolník a tretím Pavol
Janík st. V pukaní bičom na počet čistých úderov za 20 sekúnd zvíťazil starosta
Slavomír Kopáč s 35 údermi, za ním skončil Marián Nahalka a tretí bol Pavol
Mezovský. Z centra obce premávala na podujatie originálna doprava lesníckou
aviou, ktorú zabezpečovalo LPS.

Deň otvorených dverí DHZ
Hasiči sviatok Floriána, svojho patróna, oslávili tento rok netradične. Pre
verejnosť pripravili Deň otvorených dverí.
Sviatok svojho patróna sv. Floriána si hasiči pripomenuli spoločne s verejnosťou.
V sobotu otvorili dvere na hasičskej zbrojnici pre všetkých, ktorí mali záujem
bližšie spoznať prácu Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ). Pre návštevníkov boli pripravené ukážky trofejí, výstroja, uniforiem, fotografií a techniky.
Odvážnejší si vyskúšali striekanie vody na terč, súťažnú prekážku tunel alebo
jazdu v hasičskom aute. Akcii neprialo počasie a ani narýchlo zmenený termín
(z nedele na sobotu). Viac návštevníkov možno prinesie budúci rok. Hasiči si
sviatok svojho patróna uctili aj každoročnou nedeľnou sv. omšou. Hasičská
zbrojnica prechádza momentálne viacerými úpravami, do sviatku sv. Floriána
stihli členovia DHZ umiestniť jeho sochu do výklenku na budove.
Mladí teplickí hasiči štartovali 25. mája v Lučivnej na okresnej súťaži
mladých hasičov. Na štart sa postavili s poradovým číslom dvadsaťsedem.
A sedmička v čísle na štarte im priniesla šťastie až do cieľa. Skončili na
peknom 7. mieste. Prvé miesto získali domáci hasiči z Lučivnej.

Zvýšené náklady na prevádzku MŠ
Na viac ako päť a polhodinovom zasadnutí riešilo obecné zastupiteľstvo (OZ)
aj finančné problémy materskej školy. Vedenie chcelo situáciu riešiť zvýšením
mesačného poplatku.
Od nového školského roku 2011/2012 využíva materská škola celú budovu,
čím sa zvýšili náklady na jej prevádzku. Peniaze, ktoré boli škôlke pridelené na
celkové financovanie jej chodu, sú čerpané najmä na prevádzku budovy a pridelený balík eur vedeniu škôlky nestačí. Preto prišlo s návrhom zvýšenia platieb
za materskú školu z 8,50 na 10 € mesačne. Poslanci ale návrh neodsúhlasili.
Argumentovali tým, že rodiny s malými deťmi majú množstvo iných výdavkov.
Zvýšenie poplatku za škôlku by ešte viac ukrojilo z rodinných rozpočtov. Ďalším
dôvodom je aj fakt, že zvýšenie mesačnej platby o 1,50 € na dieťa by pri počte 48
detí aj tak nepredstavovalo dostatočnú sumu na pokrytie zvýšených nákladov.
Obecné zastupiteľstvo sa zaviazalo, že bude tento problém riešiť navýšením
financií pri tvorbe rozpočtu ZŠ s MŠ i obce.

Zbierka šatstva
V spolupráci s organizáciou Diakonie Brounov sa občanom obce podarilo 23. mája odovzdať na ďalšie
využitie 150 vriec oblečenia a obuvi.
Šatstvo z minuloročnej zbierky putovalo aj do Afriky. Ďalšia zbierka
by sa mala organizovať na jeseň.
Hospodárenie obce v roku 2011
Dvadsiateho apríla sa poslanci a vedenie obce zaoberali schválením záverečného účtu obce za minulý rok.
To dopadlo s pozitívnym hodnotením, obec je v pluse. Obec v minulom roku hospodárila s kladným
hospodárskym výsledkom vo výške
191 594,07 €. Suma bola prevedená
do rezervného fondu obce.
Prenájom „Textilu“
OZ schválilo žiadosť Márie Nahalkovej o prenájom nebytových priestorov
v budove obecného úradu za účelom
zriadenia predajne obuvi a textilu.
Kvôli tomuto rozhodnutiu musí
obec zrušiť zmluvu s firmou Gama,
ktorá v týchto priestoroch podniká taktiež s textilom. Poslanci tento krok
odôvodnili tým, že chcú dať priestor
na zamestnanie sa našim občanom.
Nepresvedčila ich ani obhajoba poskytovaných služieb majiteľmi firmy
Gama. Tí s rozhodnutím nie sú spokojní a na obecnom zastupiteľstve
neskrývali rozhorčenie.
Plat starostu obce
Poslanci schválili plat starostu obce.
V zmysle zákona o obecnom zriadení a zákona o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest zvýšili jeho plat
o 13 % z dôvodu zvýšenia priemernej mzdy v SR. Po zvýšení má starosta na výplatnej páske sumu 1 791
eur (hrubá mzda). Tento plat patrí
starostovi obce od 1. januára 2012.
Turnaj v hode šípkami
Po prvý raz usporiadal športový
klub Horec turnaj v hode šípkami.
Príjemné športové popoludnie malo
len jedinú chybu - málo súťažiacich
aj divákov. Na turnaji sa zúčastnilo
8 dospelých a 2 chlapci. Najlepšiu
mušku spomedzi dospelých súťažiacich mal Jozef Kupčov. Druhé
miesto si vybojoval Stanislav Ovsiak a tretie Martin Šefc. Chlapci si
podelili dve miesta: prvé Kristián
Štrbka a druhé Matej Ivan.
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Súťaž najkrajších záhrad
a úpravy okolia domu
Aj v tomto roku obec Liptovská
Teplička vyhlásila súťaž O najkrajšiu záhradku, balkón a úpravu okolia domu. Súťaž potrvá do
októbra 2012. Počas tohto obdobia
budú záhrady, priedomia, balkóny
a okolie domov hodnotené komisiou, ktorá je zložená z minuloročných víťazov.

Vitaj medzi nami
Lucia Géciová
Vitaj!

Navždy nás opustili
Ladislav Ďuraš

Významné jubileá
Máj 2012
50 rokov: Marián Bohunčák, Štefan
Olexák, Stanislav Kováč
60 rokov: František Chovan
65 rokov: Anna Ďuricová
70 rokov: Anna Matejková
75 rokov: Jozef Ovsiak
81 rokov: Štefan Janík, Bernardína
Fendeková
82 rokov: Ján Reva, Františka Fendeková
83 rokov: Juliana Nahalková, Štefan
Suchárek, Mária Kondulová, Mária Vernarecová,
Juliana Milanová
50. výročie sobáša: Miroslav Fendek a Anna rodená Števulová
25. výroč ie sobáša: Ján Marušín
a Valéria rod. Kondulová, Ján Dunajský a Mária
rod. Maliková, Ján Smolár
a Anna rod. Nahalková
Jún 2012
50 rokov: Jaroslav Kopáč, Pavol
Janík
60 rokov: Štefan Dilong, Ján Vernarec, Peter Koreň
70 rokov: Mária Bulavová
75 rokov: Mária Vernarecová
81 rokov: Peter Olejár
83 rokov: Margita Štrbková
84 rokov: Ján Kičák
87 rokov: Anna Mlynárová
25. výroči e sobáša: Marián Bohunčák a Marta rod.
Sopková
Pripájame sa ku gratuláciám.
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Starovešťan Turíčne tradície
V turíčnu noc (28. mája) sa obcou niesol klepot sekier a spev mládencov
i regrútov. Tak ako po minulé roky sadili dievčatám pod okná máje a brezy.
V nedeľu sa regrúti v krojoch zúčastnili na slávnostnej sv. omši. Popoludní
sa vydali ulicami obce po šmigorste.
Stavanie májov patrí medzi najromantickejšie
tradície, ktoré sa u nás viažu k ročným obdobiam. Máj označoval dievča súce na vydaj a stal
sa symbolom vážneho záujmu. Termín sadenia
májov sa regionálne odlišuje. Na Liptove, teda
aj v Liptovskej Tepličke, sadili mládenci máje na
Turíce. Smrekovec opadavý - ľudovo nazývaný
máj - zasadili pod okná rovesníčkam a rodine.
Frajerkám a vážnym známostiam pribudli pod
okná brezy. Aby nebolo ostatným dievkam ľúto,
zasadili ako spoločný dar pre všetky slobodné
dievčatá máj aj uprostred dediny. Zvyk sa zachováva až podnes. Rovnako popoludňajší šmigorst.
Regrúti prešli v nedeľné popoludnie ulicami
obce a vykrútili v tanci dievčatá, ktorým v noci
pod okná zasadili zelené symboly lásky.

Prístavba k penziónu Dolinka
PPD začalo so stavebnými prácami na prístavbe k penziónu Dolinka. Do
dvoch rokov by mal vyrásť komplex, ktorý návštevníkom ponúkne ubytovanie, stravovanie, zábavu, wellness a spoločenské sály.
PPD rozširuje svoje aktivity aj v oblasti služieb. Prístavba k penziónu Dolinka
by mala priniesť služby, ktoré doteraz v obci chýbali. Súčasťou komplexu bude
kongresová sála a sála na spoločenské účely. Projekt počíta aj s dvojitou dráhou
na bowling. Pribudnú tiež lôžka, spolu s kapacitou pôvodného penziónu ponúkne Dolinka ubytovanie pre približne 50 osôb. Stavebné práce začali koncom
apríla. Do zimy bude stavba pripravená tak, aby v nej pokračovali interiérové
práce. Celý projekt by mal byť hotový do dvoch rokov.

Nové možnosti aj pre vaše bývanie
V budove obecného úradu bola 1. júna otvorená kancelária obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Výhody a služby pobočky nám predstavila
Ing. Iveta Šilonová, oblastná vedúca Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
Prečo ste sa rozhodli otvoriť kanceláriu v Liptovskej Tepličke?
- Chceme aj občanom Liptovskej Tepličky priblížiť všetky výhody, ktoré stavebné
sporenie poskytuje. To, čím je zaujímavé pre nich aj pre ich najbližších.
Aké výhody máte konkrétne na mysli?
- Stavebné sporenie je pre každého mimoriadne výhodné. Či už budeme hovoriť o štátnej prémii, ktorú získajú všetci klienti, teda aj deti, alebo o výhodných
úveroch na bývanie - a to aj bez ručiteľa, či o úrokových sadzbách stavebných
úverov už od 2,9 % ročne, ktoré sa nemenia počas celej doby splácania úveru.
Stavebné sporenie je určené pre všetky generácie. Sporením pre deti môžete svojim ratolestiam pripravovať financie na ich prvé bývanie. Seniori si môžu vďaka
stavebnému sporeniu zabezpečiť vyplácanie renty k dôchodku. Argumentov,
prečo sa stať stavebným sporiteľom, je ešte oveľa viac.
 Budete poskytovať kompletné služby, alebo budú musieť občania ešte
dodatočne cestovať za dovybavením záležitostí do iných pobočiek?
- Všetky žiadosti spracujeme komplexne hneď na mieste, netreba nikam cestovať.
Sme vybavení modernou výpočtovou technikou, ktorá nám umožňuje online
pripojenie do siete. Vieme bez problémov spracovať nielen nové zmluvy, ale
môžeme sa pozrieť aj na už existujúce zmluvy a skontrolovať napríklad výšku
nasporenej sumy alebo zostatok pri splácaní úveru.
Kedy je kancelária Prvej stavebnej sporiteľne v budove OcÚ otvorená?
- Vždy v utorok od 13.00 do 17.00 h ochotne poskytneme každému podrobný
informačný servis. So záujemcami o stavebné sporenie sa môžeme stretnúť
aj v inom čase a na inom mieste. Stačí, ak zatelefonujú na telefónne číslo
0904 206 207 alebo 0915 740 370. Určite nájdeme vhodný čas aj miesto.

