Zhodnotenie volebného obdobia 2011 – 2014 v skratke
Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutočnilo 14. decembra 2010.
Za obdobie 47 mesiacov zasadali poslanci 40 krát. Ich zasadnutia boli zvolávané
nielen podľa plánu, ale často aj z mimoriadnych dôvodov na riešenie problémov
v obci. Pri rozvoji obce samospráva obce spoločne určila priority jej rozvoja.
Z finančných prostriedkov obce a zo získaných dotácií boli zrealizované
nasledovné aktivity:
- Oprava fasády a postupne výmena okien na sociálnom zariadení
futbalového ihriska, v tomto roku to bolo za 1159,02 Eur.
- Odvodnenie Okružnej ulice a presmerovanie dažďových vôd do potoka
Teplica pretlakom pod cestou II. triedy a výstavbou rigolu na Jesennej ul.,
- Z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a vlastných zdrojov bol postavený
bytový dom blok „B“ s 8 bytmi a k nemu vybudované inžinierske siete –
plynová prípojka, elektrická prípojka, kanalizácia, vodovod a miestna
komunikácia v hodnote 467671,84 Eur
- detské ihrisko a ochranu na koše TKO pri 8 b. j. za 5.361,60 Eur
- Revitalizácia centra obce financovaný z fondov Európskej únie. V rámci
tejto stavby boli zrekonštruované priestranstvá okolo kultúrneho domu,
ktoré zahŕňali vydláždenie chodníkov, asfaltovanie parkoviska a
prístupových ciest, výsadbu zelene, umiestnenie lavičiek, svietidiel, dvoch
autobusových zastávok, mostíka a iného mobiliáru, za budovou KD bolo
vybudované detské ihrisko. Taktiež boli upravené prístupové plochy okolo
obecného úradu, vytvorené parkovacie miesta a obnovený chodník oproti
obecnému úradu. Rozpočet stavby bol celkom 594288,68 Eur.
- Regenerácia sídel s rómskym osídlením s celkovým rozpočtom 535000,Eur vrátane projektovej dokumentácie, stavebného dozoru a externého
manažmentu. Zahŕňal na Okružnej ulici rekonštrukciu chodníka,
asfaltovanie vstupov do dvorov, parčík a odstavnú plochu na pozemku
pod kostolom, okrem toho boli zrekonštruované ulice Požiarnická,
Soroška, Orechová, Agátová, Na Záhumní vrátane osadenia nových
dopravných značiek a vybudovaný nový chodník medzi obcou
a Školským poľnohospodárskym podnikom, n. o..
- Rekonštrukcia základnej školy – ROP - vymenená strecha, zateplená
budova, urobená nová omietka, vymenené všetky okná a dvere. Vo
vnútorných priestoroch bola kompletne zrekonštruovaná kotolňa, ústredné
kúrenie, vodovod, kanalizácia, osvetlenie, sociálne zariadenia, podlahy a
zakúpené nové zariadenia do tried s rozpočtom 563714,24 Eur,

- pokračovanie vo výstavbe 3. etapy kanalizácie na Hlavnej ulici
od rodinného domu súp. č. 242 po 247 s 9 domovými prípojkami –
Rozpočet - 106200,00 + 2.423,98 Eur.
- Rekonštrukcia chodníka na Novej ulici s podporou dotácie 10000,00 Eur
z Úradu vlády a tohto roku v smere od kaplnky za 6.644,96 Eur
- Nový chodník pri 8 b. j. – rozostavaná stavba
- Nový chodník na cintoríne 657,72 Eur
- Nové oplotenie cintorína 4.957,76 Eur
- kamerový systém so 6 kamerami, ktorý monitoruje okolie obecného úradu,
materskej školy a kultúrneho domu - 6.250,56 Eur, z toho 5000,- Eur
dotácia z MV SR
- rekonštrukcia chodníka na Sečovskej ulici vrátane autobus. zastávky:
20.982,80 Eur + 1.740,00 Eur
- krátky chodník na Okružnej ulici
- výmena všetkých okien na druhej budove základnej školy 18.241,36 Eur
- výmena postupne všetkých okien v budove materskej školy: 13.148,72
Eur /dostali sme dotáciu 3000,00 Eur/.
- oprava porúch a výmena vodovodného potrubia za kultúrnym domom,
Letnej ulici, Sečovskej ulici, Na Záhumní
- vnútorné opravy v materskej škole za účelom zvýšenia jej kapacity z 38
na 46 detí.
V oblasti sociálnych služieb sa o našich chorých a osamelých dôchodcov starajú
dve opatrovateľky v riadnom pracovnom pomere a tiež opatrovateľská služba
zabezpečovaná pracovníčkami na aktivačnej činnosti.
- Od roku 2012 terénna sociálna služba s 2 pracovníčkami
Obec žije aj kultúrnym životom. Každoročne organizuje oslavy Dňa matiek,
posedenie s dôchodcami, Mikulášsku besiedku. V roku 2004 sme v spolupráci s
folklórnou skupinou „Tepličan“ založili tradíciu folklórneho festivalu
„V Keresture na pastirňi hraju...“, v ktorej sa pokračuje doteraz.
- V roku 2013 sa uskutočnili oslavy 750. výr. prvej písomnej zmienky o obci
- vydaná aj kniha Keresturski pripovidki, od autorky Terézie Kubániovej.
- vydaný Krátky slovník nárečia zemplínskoteplického, autorka Terézia
Kubániová. Obec úspešne reprezentuje folklórna skupina Tepličan, ktorá
nahrávala pre Slovenský rozhlas Regina, relácia bola odvysielaná v marci
2013 a účinkovala tiež na rôznych folklórnych slávnostiach.
- Obec reprezentoval aj rómsky súbor „Čerhaj“, ktorého činnosť však
v tomto roku stagnuje.
Futbalu sa venuje Futbalový klub, n.o., ktorý sa venuje futbalistom a
úspešne reprezentuje našu obec. V roku 2013 si pripomenul 60. výročie
založenia futbalu v obci Zemplínska Teplica. Samospráva jeho činnosť

podporuje ročne sumou 6000,00 Eur, financuje prevádzku budovy a zabezpečuje
udržiavanie areálu.
Aktívne pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý každoročne pri
príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny pripravuje táborák, hasičský ples.
Zapojený je aj do súťaže hasičskej ligy, zasahuje pri rôznych haváriách,
živelných pohromách. V roku 2012 založili tradíciu hasičskej súťaže „Memoriál
PaedDr. Michala Fedorčáka a Jána Sikoru“.
Veľmi dobrá je spolupráca s vedením základnej a materskej školy, ktoré
zabezpečujú výchovu a vzdelávanie našich detí a spolupracujú s obcou pri
organizovaní kultúrnych podujatí.
Dobré meno našej obce šíria aj naši podnikatelia a firmy, ktoré pôsobia na
našom území. Patrí medzi nich Školský poľnohospodársky podnik, n.o.,
Agropodnik Slamoz, s.r.o. Ekoenergetika, s.r.o., Hydinárska farma
Zemplínska Teplica a ďalší menší podnikatelia a živnostníci.
Obec má tri úvery – viď prehľad:
Úvery obce:
Banka
Dexia banka a.s., Michalovce
Dexia banka a.s., Michalovce
Dexia banka a.s., Michalovce
Spolu:

číslo
úveru
220424
220104
830113

zostatok k 30.09.2014 v €
68861,74
3182,71
44590,52
116634,97

Všetky informácie o hospodárení, o plate starostky sú zverejňované od roku 2010
na webovom sídle obce www:zemplinskateplica.sk.
Chceme sa poďakovať všetkým Vám, spoluobčanom, poslancom, členom
komisií, spolupracovníkom, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom priložili ruku
k dielu, ktoré sme počas uplynulých štyroch rokov spoločne budovali a šírili tak
dobré meno našej obce.
Poslanci a starostka obce Zemplínska Teplica

