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V obci Zemplínska Teplica sme  v roku 2016 zrealizovali nasledovné projekty: 

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.  

   

 


