
Zhodnotenie činnosti Obce Zemplínska Teplica v roku 2016 

 

Vážení občania! 

 

 Sme na sklonku roku 2016  a tak nám ako dobrému gazdovi prichodí zhodnotiť prácu 

orgánov obce v uplynulom roku. 

Obecné zastupiteľstvo v roku 2016 zasadalo celkom 10 krát, kde sa riešili    problémy chodu 

a života obce, schvaľovali VZN, rozpočet obce, rozhodovali o investičných projektoch a riešili bežné 

problémy našich občanov. Som rada, že Vy ako poslanci pristupujete k prerokúvaným otázkam 

konštruktívne a viete zaujať stanovisko, ktoré vyhovuje predovšetkým občanovi a prispieva 

k rozvoju obce.   

S prácou zamestnancov obecného úradu som spokojná. Každá pracovníčka alebo pracovník či 

už na OcÚ, v MŠ, opatrovateľky, si plnia samostatne a zodpovedne svoje povinnosti.  Doposiaľ 

nebola vznesená ani jedna pripomienka na neodbornosť a kvalitu práce, či už zo strany občanov, 

kontrolných orgánov a audítora. Terajšia doba nie je pre nikoho ľahká, na zamestnancov sú kladené 

čoraz väčšie nároky a zodpovednosť. Som rada, že pracujem s kolektívom ľudí, ktorí si svoje 

povinnosti  v mnohých prípadoch plnia nad rámec svojich povinností, za čo im ďakujem.   

 

K realizácii prác ktoré sme vykonali v roku 2016: 

Z Environmentálneho fondu sme získali dotáciu 150 000,00 Eur na pokračovanie vo výstavbe 

3.etapy kanalizácie na Ul. Jarná. Z vlastných prostriedkov sme uhradili 34900,00 Eur. Ul. Jarná je 

kompletne odkanalizovaná vrátane vybudovania prečerpávacej stanice a prepojenia kanalizácie zo 

Sečovskej ulice na Jarnú. V tomto roku sme opätovne podali žiadosť o dotáciu na rok 2017. 

Výsledok nám bude známy v jarných mesiacoch 2017. 

Pretrvávajúce problémy s kvalitou pitnej vody v obecných studniach z dôvodu zvýšených hodnôt 

železa a mangánu, ktoré sú spôsobované podložím, sme riešili namontovaním úpravne vody v studni 

H2 Číža v hodnote 4.190,00 Eur. Po osvedčení zariadenia toto plánujeme v roku 2018 nainštalovať 

aj v studni ZJ1 Hejča a ZAR4 Sady. Pre studňu na Hejči sme získali z Úradu splnomocnenca vlády 

pre rómske komunity SR dotáciu v sume 4000,00 Eur. K tomu obec v budúcom roku dofinancuje 

oplotenie tejto studne. Na studni Číža sme opravili fasádu, ktorá bola zateplená. 

V letných mesiacoch bola zrekonštruovaná podlaha v telocvični základnej školy v hodnote 31.392,00 

Eur, z toho sme získali z Ministerstva školstva SR dotáciu 30000,00 Eur. Zrekonštruovali sa aj 

sociálne zariadenia pri telocvični a to s nákladom 9698,81 Eur. Projektová dokumentácia stála 

1500,00 Eur. 

Budovu obecného úradu zatepľovala firma Build up, s.r.o.. Celkový náklad bol 49595,80 Eur. Z toho 

zmluva o dielo bola v hodnote 42151,44 Eur. Naviac práce boli v sume 7444,36 Eur. Jednalo sa 

o riešenie problémov, ktoré vznikli napríklad pri odkrytí atiky na streche, kde bolo potrebné 

vymurovať novú, doplniť nové dvere a pod. Všetky tieto práce posúdil a odsúhlasil stavebný dozor. 

S prácami na zateplení vznikla potreba zrealizovať aj klimatizáciu budovy, ktorá by neskôr narušila 

obvodový plášť. Rozpočtový náklad bol 8593,08 Eur. Zo zadnej strany  bol namontovaný tiež 

požiarny rebrík pre výstup na strechu. 

V dome smútku bol znížený strop a demontované staré svietidlá. Spätne boli nainštalované dva 

krištáľové lustre a uprostred bol umiestnený krištáľový luster, ktorý bol premiestnený 

z rímskokatolíckeho kostola. Bol vymaľovaný celý interiér a zvonku opravená prasknutá stena. 

Z Programu obnovy dediny sme získali dotáciu 5000,00 Eur na učebno-sadovnícke úpravy pri 

základnej škole, kde vznikol priestor na výuku predmetov priamo v prírode. Projekt nie je ukončený 

a práce budú pokračovať v jarných mesiacoch. 

V priebehu roka obec odkúpila pozemky od p. Hricovej pri Teplici, ktorý plánujeme využiť na 

výstavbu komunitného centra. Toho času sa spracúva projektová dokumentácia pre stavebné 

povolenie a realizáciu. Žiadosť o dotáciu podáme vo februári 2017. Druhý pozemok sme odkúpili od 

p. Varšovej, ktorým sa rozšíril priestor v centre obce a mal by slúžiť pre budovanie občianskej 

vybavenosti. 



Úspešní sme boli pri žiadosti o dotáciu na rozšírenie kapacity materskej školy. Naša žiadosť bola 

schválená a toho času začneme s verejným obstarávaním zhotoviteľa. Práce by sa mali začať na 

budúci rok.  
 V priebehu uplynulého roka sme mali v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, 

pracovisko Trebišov, zaradených v priemere 60 uchádzačov o zamestnanie. Títo vykonávali bežnú 

údržbu obce, kosenie a vyhrabávanie verejných priestranstiev, vysekávanie kríkov po obci, triedenie 

plastov, zber  odpadkov v uliciach, čistenie autobusových zastávok a všetky potrebné práce pre 

riadny chod obce.   Obec pri vytváraní pracovných miest  využíva tiež rôzne nástroje na zníženie 

zamestnanosti, v rámci ktorých sú na dobu určitú zamestnávaní občania napr. v kuchyni MŠ a ZŠ, 

materskej škole, školskej družine a pod. 

 Okrem investičných aktivít sa obec podieľa aj na rozvoji kultúrneho života v obci. 

Tak ako každý rok, aj teraz sme organizovali folklórne slávnosti „V Keresture na pastirňi hraju“. 

Naši folklóristi sa účinkovali v auguste na „Dňoch papriki“ v Ruskom Keresture v Srbsku a ja som 

sa ako hosť v septembri zúčastnila ich významného folklórneho festivalu „Červena ruža“.  Na 

oplátku sme aj my mali družobnú návštevu z Ruského Kerestura zo Srbska, ktorí sa nám pri tejto 

príležitosti predstavili divadelných predstavením „Vona ňevinovata“. V januári 2017 nadviažu naše 

základné školy družbu a pri tejto príležitosti nás navštívi 50-členný kolektív žiakov a učiteľov zo 

školy v Ruskom Keresture. 

 Úspešní boli aj naši dobrovoľní hasiči, ktorí získali pre svoju činnosť auto Tatra 815. Toho 

času ešte robíme na rozšírení hasičskej zbrojnice, ktorú bolo potrebné predĺžiť, aby sa v nej auto dalo 

garážovať.  Dobrovoľní hasiči sú aktívni a okrem praktických cvičení často zasahujú pri hasení 

požiarov a dopravných nehodách v obci a jej blízkosti. 

 Radosť nám robí aj kolektív materskej školy. Kapacita 54 detí je plne obsadená. Materská 

škola robí vlastné aktivity s rodičmi aj deťmi a jej práca je veľmi dobre hodnotená. Veľmi dobrá je 

spolupráca s materskou a základnou školou v obci. Spolu sme zorganizovali oslavy Dňa matiek, 

podieľali sme sa na podujatiach Dňa detí a teraz Mikuláša. Základná škola má v súčasnej dobe 295 

žiakov. Okrem vzdelávania žiakov rozvíja aj mimoškolské aktivity a veľmi aktívne so žiakmi pracuje 

aj n.o. Fénix.  

Obec pre našich seniorov  v októbri pripravila už tradične  Posedenie s dôchodcami pri 

príležitosti mesiaca úcty k starším, súčasťou ktorého bolo aj divadelné predstavenie v podaní 

prešovských hercov „Rysavá jalovica“. V auguste sme pre dôchodcov zorganizovali zájazd do 

Rajeckej Lesnej, ktorá je na Slovensku známa najväčším dreveným Betlehemom. Okrem tejto 

atrakcie sa účastníci zájazdu zúčastnili v bazilike aj celonárodnej púte organizovanej televíziou LUX. 

Obec pre odkázaných dôchodcov zabezpečuje opatrovateľskú službu, ktorú v obci poskytuje 10 

opatrovateliek zamestnaných cez Národný projekt opatrovateľská služba. Denný stacionár, ktorý 

u nás založila n. o. LUMINA, poskytuje odkázaným klientom služby a stravu vo svojom zariadení 

v kultúrnom dome. Pre ľudí zo sociálne slabého prostredia a nezamestnaných občanov poskytujeme 

služby a poradenstvo cez terénnu sociálnu prácu, ktorá si už našla stále miesto medzi našimi 

občanmi.  

Obec denne zabezpečuje výkon samosprávnych a prenesených kompetencií, zabezpečuje 

bežné fungovanie obce ako je vývoz komunálneho odpadu, zásobovanie vodou, prevádzkovanie 

kanalizácie a čistiacej stanice, prevádzkovanie cintorína, udržiavanie čistoty, údržby verejnej zelene 

a poriadku v obci, údržbu verejných budov a zariadení, ciest, čistenie potokov a veľa ďalších aktivít, 

ktoré už berieme ako samozrejmosť. Za všetkým je však treba vidieť mravenčiu prácu ľudí. 

Preto sa chcem v závere  poďakovať poslancom OZ, všetkým zamestnancom, organizáciám ako aj 

našich spoluobčanom, za pomoc a spoluprácu pri dosahovaní výsledkov.  Lebo človek sám dokáže 

len maličkosti. Ale kolektív dokáže urobiť z maličkostí veľkú a osožnú vec. Každý z nás je niečím 

výnimočný, svojský a nenahraditeľný. Na tomto svete má každý z nás svoju úlohu, ktorú si plní, aby 

kolektív ako celok mohol napredovať ďalej. Preto si vážme jeden druhého a doprajme si vzájomného 

porozumenia a úcty. 

Prajem nám všetkým  hlavne veľa zdravia, rodinnej pohody, aby sme mali silu a podporu pri 

dosahovaní stanovených cieľov a predsavzatí. Ďakujem !        

     Mgr. Jozefína Uhaľová, starostka obce Zemplínska Teplica 



 


