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Číslo 4/2018 (november) 

Október venovaný starkým
Október patrí všetkým starším ľuďom. Upriamuje pozornosť na postavenie a 
problémy staršej generácie, vo zvýšenej miere sa oceňuje jej prínos, znalosti 
či skúsenosti a poukazuje sa na dôstojnosť života seniorov. Uctiť si starších, 
poďakovať i spríjemniť aspoň jeden deň októbra bolo myšlienkou aktivít, 
ktoré pripravila obec a miestna charita. 
24. októbra sa v spoločenskom dome konalo posedenie pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším. Starkým sa prihovoril starosta obce Slavomír Kopáč.
Tým, ktorí sa v roku 2018 dožili životného jubilea, zablahoželal v mene 
všetkých občanov. (95 ročná Mária Kováčová na foto vpravo) 
Deti z materskej, základnej i umeleckej školy si spolu s pani učiteľkami 
pripravili kultúrny program. Nechýbalo malé občerstvenie a darček. Počas 
víkendu 20. a 21. októbra pripravila podobné posedenie v pastoračnom 
centre miestna charita a spoločenstvo Pripravme cestu Pánovi. Starkých 
navštívili aj v domácnostiach. Okrem hmotných darčekov ich obdarovali aj 
dobrým slovom a básňami.     red.

Poďakovanie
V závere volebného obdobia 2014 - 2018 chcem touto formou poďakovať občanom za prejavenú dôveru. Poďakovanie patrí 
všetkým domácim, rodákom i milovníkom našej obce, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali a zapájali do rozvoja obce, 
jej života či propagácie.

Starosta Mgr. Slavomír Kopáč
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ODSTRÁNENIE 
SKLÁDKY

Z činnosti dobrovoľných hasičov
Miestni dobrovoľní hasiči zasahovali 11. októbra popoludní pri požiari traktora 
poľnohospodárskeho družstva. Zásah sťažovala ťažká dostupnosť terénu, horelo na 
bývalom lyžiarskom svahu Smrečín. 
Dobrovoľných hasičov k požiaru vyslalo Krajské riaditeľstvo hasičského zboru Prešov. 
Hasiči v počte 1+8 zasahovali s technikou Iveco Daily a Tatrou T-148. Výjazd jednotky 
bol do 4 minút od nahlásenia. V čase príjazdu bol už stroj v 2-3 fáze horenia. Po uhasení 
traktora a trávnatého porastu 
v jeho blízkosti ešte hasiči 
stroj ochladzovali. V traktore 
boli totiž väčšie nádrže oleja, 
ktorý javil stále vysokú 
teplotu. K požiaru prišla aj 
jednotka HaZZ Mengusoviec 
a polícia Svit. Požiar ohlásil 
pracovník družstva. 
Dobrovoľní hasiči sa 20. 
októbra zúčastnili taktického 
cvičenia obcí Hornádskej 
doliny. Svoju pripravenosť si 
preverili počas simulovaného požiaru poľnohospodárskeho družstva v obci Spišské 
Bystré.

(Podľa správy veliteľa DHZO Petra Géciho) red.

Jednej z najkritizovanejších a 
najnebezpečnejších nelegálnych 
skládok v našej obci by malo byť 
čochvíľa koniec. Obec získala dotáciu 
na odstránenie skládky v časti Kufajka 
vo výške 48 600 €. Práce sú naplánované 
na budúci rok po dokončení verejného 
obstarávania.

Obec je o krok bližšie k prepojeniu 
elektrickej energie – vysokého napätia 
a optiky zo strany od obce Šuňava. 
V októbri prebehlo územné konanie. 
V ňom sa mohli všetky dotknuté strany 
vyjadriť k tomuto zámeru a podať 
námietky. Práve takéto námietky 
pred časom zmarili túto investíciu 
Východoslovenskej energetiky. Tento 
raz námietky podané neboli. Realizácia 
prepojenia by pre obec znamenala 
riešenie dodávky elektrickej energie 
počas výpadkov prúdu zo strany od 
Hornádskej doliny i prívod optiky na 
rýchly internet a televíziu k obci.

PREPOJ VYSOKÉHO 
NAPÄTIA A OPTIKY

Po dokončení verejného obstarávania 
začala vysúťažená firma s prípravnými 
prácami na položenie asfaltového 
koberca v častiach Pod úbočou, Potočná, 
Na jarku, Koliesko. Práce realizuje 
spoločnosť cesty Košice s. r. o. Celková 
výška investície obce je 176 324 
eur a zahŕňa aj časť úpravy kanálov a 
priepustov. Zároveň prebiehajú práce na 
opatreniach proti povodniam, zväčšujú 
sa kanály, menia sa rúry pod cestou, 
pribudla aj protipovodňová zábrana.
Náklady na protipovodňové opatrenia 
budú hradené z rozpočtu obce, pôvodne 
mali byť použité na parkovisko pod 
Kufajkou. Realizácia parkoviska sa tak 
odkladá.
Z prostriedkov dotácie Nadácie 
Slovenskej sporiteľne sa opravujú 
opustené zemiakové pivnice (obr. 
vpravo). Je smutné, že vo viacerých  
pivniciach vytvárali občania skládky 
komunálneho odpadu a burín zo záhrad.

PRÁCE V OBCI

Kompostovanie
Z projektu Ministerstva životného prostredia SR Kvalita životného prostredia poskytla 
obec domácnostiam kompostéry. 
Do kvalitného kompostu môžete pridať skoro všetky organické odpady z dvora, 
záhrady aj domácnosti. Ideálna je čo najrôznorodejšia zmes materiálov. 
Ide najmä o odpad ako je: tráva, lístie, seno, slama, burina, piliny, drevná štiepka, hlina, 
odrezky z viniča, vychladnutý popol a uhlie z dreva. 
Ale aj kuchynský odpad ako napríklad: káva, čajové vrecúška, podrvené škrupiny z 
vajec, bioodpad z kuchyne (šupky zo zeleniny a ovocia - aj citrusové plody), papierové 
vreckovky, podrvené orechové škrupiny atď. Zvyšky varených jedál sa odporúča dávať 
len v malých množstvách. Zmiešajte ich s väčším množstvom suchého materiálu. Do 
kompostéra môžete dávať aj trus bylinožravých zvierat. 
Pravidlom úspešného priebehu  kompostovania je rôznorodá skladba materiálov, 
optimálna vlhkosť a dostatok vzduchu. Preto je potrebné masu z času na čas 
prevzdušniť.  Do uzavretého kompostéra sa bez vašej pomoci voda nedostane, preto je 
dôležité správnu vlhkosť kontrolovať a v prípade potreby ju doplniť poliatím, prípadne 
znížiť pridaním suchých materiálov. Správnu vlhkosť možno zistiť iba rukou. Ak z 
materiálu vytlačíte iba niekoľko kvapiek - je všetko v poriadku.
Vyzretý kompost má hnedú až tmavohnedú farbu, nezapácha, ale vonia ako lesná pôda. 
Vytváraním vlastného kompostu získavame cenné univerzálne hnojivo  a prispievame 
i k tvorbe čistejšieho životného prostredia.
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Naposledy zasadalo zastupiteľstvo
12. októbra zasadalo obecné zastupiteľstvo. Išlo o posledné plánované stretnutie, na 
ktorom sa hlavne bilancovala činnosť a výsledky počas volebného obdobia. Správy 
o činnosti prečítal starosta obce Slavomír Kopáč i predsedovia jednotlivých komisií 
Jaroslav Géci a Juraj Kondula. Starosta poďakoval poslancom, členom komisií za 
činnosť, spoluprácu v zastupiteľstve a komisiách. 

Ďakovný list za uchovávanie tradícií si od obce 
prevzala Oľga Smolárová. Takéto poďakovanie 
sa udeľuje občanom za dlhoročnú dobrovoľnú 
činnosť pri dosiahnutí životného jubilea.

Volebné obdobie 
2014 - 2018

Činnosť starostu obce a poslancov obecného 
zastupiteľstva (OcZ) začala zložením sľubov 
počas zasadnutia 4. decembra 2014. Starostom  
bol Mgr. Slavomír Kopáč. Poslancami počas 
celého obdobia boli: Ján Bohunčák, Adriana 
Bulavová, Bc. Martin Jurčík, Ing. Juraj Kondula, 
Bc. Renáta Mezovská, Mgr. Jana Smolárová. Poslanca Štefana Koreňa v roku 2015 
vystriedal Jaroslav Géci, Štefana Garaja v roku 2016 vystriedal Ľuboslav Koreň 
a v roku 2017 Jozefa Kupča Marcel Puška. K zmenám došlo z dôvodu vzdania sa 
poslaneckého mandátu poslancov.
Pri obecnom zastupiteľstve pracovala Komisia verejného poriadku, sociálnych vecí, 
kultúry, mládeže a športu, Komisia regionálneho rozvoja, služieb a životného prostredia 
a Komisia verejného záujmu. Komisie boli doplnené o členov z radov občanov: Pavla  
Marušina, Jána Janíka, Tomáša Gajdoša a Mariána Kondulu.
Počas volebného obdobia zasadalo zastupiteľstvo 43 krát. Schválilo 16 všeobecne 
záväzných nariadení obce Liptovská Teplička (šesť v r. 2015 a 2016, po dve v r. 2017 
a 2018). 
22. apríla 2016 bol schválený dokument pre riadenie samosprávy - Plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja obce Liptovská Teplička na roky 2015 - 2020.  
Obecné zastupiteľstvo 19. januára 2018 udelilo Cenu obce rodákovi MUDr. Štefanovi 
Benediktovi Olejárovi. 
Postrehy z obce a vlastné návrhy predkladali poslanci v interpeláciách. Najčastejšie boli 
zamerané na čistotu a stav životného prostredia v obci, výstavbu a čierne stavby, stav 
verejného osvetlenia, rekonštrukciu miestnych komunikácií, vybudovanie vodovodu a 
kanalizácie, úpravu cintorína, verejnú zeleň v obci, rekonštrukciu športového areálu v 
Uhlárovej, výstavbu multifunkčnej haly, vybudovanie parkoviska, výstavbu detských 
ihrísk, voľne pobehujúce psy, získavanie dotácií z fondov Európskej únie, povodňovú 
situáciu a ďalšie.
OcZ schvaľovalo aj zámery, žiadosti o dotácie a investície.

(Pokračovanie na str. 4)

POĎAKOVANIE ZA 
ÚRODU

Miestne poľnohospodárske družstvo 
poďakovalo za úrodu počas slávnostnej 
svätej omše 7. októbra v Kostole sv. 
Jána Krstiteľa.
Tematická výzdoba a obetné dary 
symbolizovali vďaku poľnohospodárov 
i ostatných ľudí za úrodu z polí v tomto 
roku. Do svätej omše sa zapojili všetky 
generácie zamestnancov miestneho 
poľnohospodárskeho družstva. 
Nechýbalo čítanie písma vedením 
družstva a vlastné poďakovanie v 
podobe básne. 

V obci už niekoľko týždňov zo 
zdravotných dôvodov neordinuje 
všeobecný lekár pre dospelých. Pacienti 
sú ošetrovaní u dvoch lekárov vo Svite. 
Takéto riešenie však z dlhodobého 
hľadiska nie je vyhovujúce. Občania 
by preto uvítali nového lekára. Starosta 
Slavomír Kopáč hľadá riešenie spolu 
so starostami obcí, v ktorých má lekár 
ambulancie. 
Je však nutné upozorniť, že ambulancie 
sú vlastne súkromné spoločnosti a 
k predaju nemôže byť lekár nútený. 
Ostáva veriť, že sa nájde lekár, ktorý 
bude ochotný ordinovať v našej obci a 
so súčasným lekárom dôjde k dohode. 
S hľadaním lekára môžete pomôcť aj vy. 
Informujte sa v obecnom úrade.

CHÝBAJÚCI LEKÁR

Východoslovenská distribučná a. s. 
oznamuje prerušenie dodávky elektriny 
v celej obci Liptovská Teplička 20. 
novembra v čase od 7.00 do 17.00 
hod. Dôvodom prerušenia dodávky sú 
práce súvisiace s údržbou a opravou 
distribučnej sústavy.
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2015

NA BEŽNÉ VÝDAVKY: 
Podpora zamestnávania – 58 422,31 €.
Verejná zeleň – 5 000 €.
Folklórne slávnosti – 3 000 €.

NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
Revitalizácia centrálnej časti obce 
(refundácia z predchádzajúceho roku)  – 
155 586,01 €.
Obnova verejného osvetlenia – 182 622,68 €.

PRIJATÉ DOTÁCIE

(Pokračovanie zo str. 3)

Prehľad získaných dotácií a najväčších 
realizovaných činností

Do rozpočtu obce pravidelne prichádzali dotácie na prenesený výkon štátnej správy v 
oblasti školstva, na evidenciu obyvateľov, matriku, stavebný úrad, na voľby. 
Obec sa však rozvíjala aj vďaka získaným dotáciám. 

REALIZOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI

BEŽNÝCH VÝDAVKOV:
- spracovanie Programu hospodárskeho a 
sociálneho rozvoja obce – 5 500 €
- stavebné a rekonštrukčné práce v budove 
hasičskej zbrojnice – 2 115,48 €

- rekonštrukčné práce v budove zdravotného 
strediska – sociálne zariadenia, lekáreň a 
gynekologická ambulancia - 3 379,96 €
- rekonštrukcia sprchovacích kútov v 
šatniach športového areálu – 1172,02 €
- oprava cintorínskeho múru a odvodnenie 
– 3 803,71 €
- spustenie SMS systému pre zefektívnenie 
informovanosti občanov prostredníctvom 
miestneho rozhlasu – 2 110 €
- časť vyplatených autorských honorárov za 
spracovanie monografie o obci – 5 215 €.

REALIZOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI

KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV:
- nákup pozemkov od Lesného 
pozemkového spoločenstva – 12 982 €
- odkúpenie domu Š. Nahalku – 12 000 € 
a začiatok rekonštrukcie – 4 819,87 €

- zakúpenie ozvučovacieho systému do 
domu smútku a varhanov – 3 811 €
- pokračovanie výstavby chodníka na 
ulici Teplická – 13 527,80 €
- výstavba detského ihriska pri materskej 
škole – 25 349,13 €
- komplexné riešenie výstavby športového 
areálu (zahŕňa projektovú dokumentáciu, 
výstavbu bufetu, sklad na palivo, 
striedačky, parkovaciu a hraciu plochu) – 
64 877,03 €
- realizácia projektu „Obnova verejného 
osvetlenia“ – 225 057,37 € 
(z dotácie vo výške 190 774,65 € a z 
vlastných zdrojov vo výške 34 282,72 €)
- rozšírenie verejného osvetlenia v 
niektorých častiach obce – 8 077,50 €.

2016 

NA BEŽNÉ VÝDAVKY:
Na podporu zamestnávania – projekty 
UPSVaR – 81 247,49 €.
Na folklórne slávnosti a sprievodné 
podujatia – 6 500 €.

NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
Na Čističku odpadových vôd (ČOV) a 
kanalizáciu – 106 389 €
Na zateplenie budovy spoločenského 
domu – 103 426,61 €.

ROK 2016
REALIZOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI 

BEŽNÝCH VÝDAVKOV:
- opravy a rekonštrukčné práce vo 
viacerých budovách – výmena dlažby v 
sklade predajne COOP Jednota, oprava 
omietok, rekonštrukcia toaliet a výmena 
dlažby v hasičskej zbrojnici, výmena 
dlažby v kotolni zdravotného strediska
- odvodnenie ihriska v športovom areáli, 
inštalácia zavlažovania, spevnenie svahu 
oporným múrom
- vyplatenie časti autorských  honorárov 
za spracovanie monografie – 4 215 €

REALIZOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI 
KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV:

- vypracovanie projektovej dokumentácie 
(PD) v hodnote 30 130 € (PD nadstavba 
materskej školy, PD kompostáreň, 
PD nadstavba hasičskej zbrojnice, 
dopracovanie PD na multifunkčnú halu, 
PD na rekonštrukciu ciest a chodníkov, 
PD denný stacionár)
- zateplenie a rekonštrukcia budovy 
spoločenského domu – 108 870,12 € 
(financované z dotácie 103 426,61 €, 
zvyšok z vlastných zdrojov)

(Pokračovanie na str. 5)

2017

NA BEŽNÉ VÝDAVKY:
Na podporu zamestnávania – projekty 
UPSVaR – 112 626,99 €.
Na terénnu soc. prácu – 15 511,78 €.
Na folklórne slávnosti – 10 000 €.
Na oddychovú zónu Čierny grúň – 
4 099,25 €.

NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
Na rozšírenie kamerového systému v 
obci – 13 500 €.
Na ČOV a kanalizáciu (pokračovanie 
realizácie projektu) – 1 810 602,58 €.
Na reguláciu úseku potoka na ul. 
Kobyliarky – 100 000 €.
Na financovanie nájomných bytov – 
134 380 €
Na zariadenie workoutového ihriska 
– 2 200 €.

HODNOTA MAJETKU A JEHO 
VZRAST

k 31. 12. 2010 – 3 272 498 €
k 31. 12. 2014 – 4 280 238 €
k 31. 12. 2017 – 7 522 615 €

ROK 2015
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(pokračovanie zo str. 4)
- zateplenie a odvodnenie budovy 
zdravotného strediska – 21 484,99 €

- rekonštrukcia amfiteátra (podlaha, 
vstupná brána) – 19 639,35 €
- rekonštrukcia pamätného domu – 
43 052,99 €
- prestrešenie vstupných brán v 
cintoríne a parkovacie plochy pri 
cintoríne – 12 790,67 €

- pokračovanie v projekte „Dobudovanie 
ČOV a kanalizácie“ – 115 531,57 €
- revitalizácia priestranstva pred budovou 
zdravotného strediska – 17 668,33 €
- vybudovanie chodníka pri materskej 
škole – 2 059,63 €
- pokračovanie vo výstavbe v športovom 
areáli (hracia plocha, osvetlenie, chodník) 
– 23 969,68 €
- nákup konvektomatu a varného kotla do 
školskej jedálne – 9 980 €.

Realizované činnosti v rámci bežných 
výdavkov:

- vypracovanie marketingovej štúdie na 
využitie lokality Smrečiny a Dolinka – 5 000 € 
- rekonštrukčné práce na budove 
spoločenského domu – výmena dlažby na 
schodisku, oprava omietok, odvodnenie 
budovy
- rekonštrukcia garáže pri zdravotnom 
stredisku
- autorské honoráre za spracovanie 
monografie obce – 7 007,02 €
- vytvorenie oddychovej zóny Čierny 
grúň – 4 496,32 € (financované z dotácie 
4 099,25 €, ostatné z vlastných zdrojov)

ROK 2017
REALIZOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI 

KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV:
- pokračovanie realizácie projektu 
„Dobudovanie ČOV a kanalizácie“ – 
1 964 329,23 € 
- Územný plán obce – 22 100 €
- nákup pozemkov na výstavbu komunitného 
centra a pozemok pri hasičskej zbrojnici – 8 
918,55 €
- rekonštrukcia a predĺženie strechy 
amfiteátra a schodisko – 31 310,49 €
- ukončenie rekonštrukcie domu Mons. Š. 
Nahalku – 43 583,93 € (obr. vľavo)
- nákup traktora Kubota a malotraktora – 
25 185 €
- rekonštrukcia cesty Záhrady (čiastočná 
úhrada) – 99 990,93 €
- plynofikácia na ul. Bory (IBV) – 
6 456,32 €
- dokončenie revitalizácie priestranstva 
pred budovou zdravotného strediska – 
3 340,75 €
- rozšírenie osvetlenia v cintoríne – 
5 996,32 €
- nákup elektrickej rúry a elektrickej 
panvice pre školskú jedáleň – 5 549 €
- začatie výstavby tribúny v športovom 
areáli, zriadenie detského ihriska a 
pokládka bezpečnostnej gumy na 
workoutové ihrisko  – 18 032,82 €
- úprava vodného toku na ul. Kobyliarky 
– 106 703,16 € (financované z dotácie 
100 000 €, zvyšok z vlastných zdrojov).

(Pokračovanie na str. 6)

Prijaté dotácie 2018
DOTÁCIE NA BEŽNÉ VÝDAVKY:

Na folklórne slávnosti z Fondu na 
podporu umenia – 4 500 €.
Na folklórne slávnosti z Prešovského  
samosprávneho kraja – 2 300 €.
Na opravu pivníc – 4 000 €.
Na info tabuľu – Andrejcová – 5 000 €.
Na Miestnu poriadkovú službu, 
Terénnu sociálnu prácu, projekty 
ÚPSVaR.

DOTÁCIE NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:
Refundácia záverečnej platby – dotácia 
na ČOV a kanalizáciu – 285 346,41 €.
Dotácia na nákup kompostérov – 79 515 €.

SCHVÁLENÉ DOTÁCIE NA KAPITÁLOVÉ 
VÝDAVKY (OČAKÁVANÉ PRÍJMY):

Na komunitné centrum – 328 082,50 €.
Na špeciálne učebne v základnej škole 
– 164 492,50 €.

Zdravotné stredisko pred rekonštrukciou

Zdravotné stredisko po rekonštrukcii a 
úprave na byty

Cintorín
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REALIZOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI BEŽNÝCH 
VÝDAVKOV (DOTERAZ):

- údržba a opravy v budove zdravotného 
strediska – 997 €
- opravy a čistenie rigolov a verejných 
priestranstiev, zábradlia a zábrany, potok 
2 873,69 €

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÉ AKTIVITY S 
PODPOROU Z EURÓPSKEJ ÚNIE A ŠTÁTNEHO 

ROZPOČTU:
- výstavba komunitného centra
- prestrešenie tribúny v športovom areáli
- sanácia nelegálnej skládky
- nadstavba materskej školy
- rekonštrukcia ciest na ul. Bory, Pod úbočou, 
Koliesko a Na jarku.

REALIZOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI 
KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV:

- dokončenie rekonštrukcie cesty Záhrady 
– 42 979,18 €
- nákup sporáka do kuchyne spoločenského 
domu – 2 598 €
- nákup defibrilátora – 1 563,84 €
- nákup kompostérov do domácností ( z 
dotácie a vlastných zdrojov) – 83 700 €
- kúpa vozidla Citroen Jumper – 6 000 €
- rozšírenie vodovodu na ul. Bory a Pod 
úbočou – 49 515,55 €
- rozšírenie kamerového systému v obci 
– 14 495 €.

ROK 2018
(pokračovanie zo strany 5)

Obec v období rokov 2014 – 2018 
pokračovala v dobrom trende znižovania 
nedoplatkov zo strany občanov na dani 
z nehnuteľnosti, dani so stavieb, dani 
za psa, za komunálny odpad, hrobové 
miesta, stavebné priestupky.
Na základe upomienok, výziev 
a zrážok zo mzdy boli uhradené 
nedoplatky v roku 

2018 vo výške 4 305,04 €,
2017 vo výške 8 102,81 €,
2016 vo výške 9 377,04 €,
2015 vo výške 2 625,61 €.

ZNIŽOVANIE 
NEDOPLATKOV

V obci boli v období 2015 – 2018 
realizované projekty v spolupráci s 
Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. 
Zamestnanie tak získalo na dobu 6 – 9 
mesiacov 3 – 15 občanov v projekte 
Podpora regionálnej zamestnanosti a v 
projekte Podpora zamestnávania 3 
–14 občanov na 3 – 15 mesiacov.
V rámci týchto projektov zamestnanci 
vykonávali čistenie verejných 
priestranstiev, údržbu miestnych 
komunikácií, chodníkov, vodných 
tokov, pomocné stavebné práce, 
pomocné práce pri výstavbe a údržbe 
pozemných komunikácií, údržbu budov 
v správe obce. Pracovníci zamestnaní na 
tieto projekty zrealizovali úpravu okolia 
zdravotného strediska, pracovali na 
výstavbe tribúny na futbalovom ihrisku 
a ďalšie práce.
Počas týchto rokov cez ÚPSVaR 
vykonávalo v obci mesačne v priemere 
14 uchádzačov o zamestnanie aktivačnú 
činnosť formou menších obecných 
služieb. Financovaní boli výlučne zo 
zdrojov ÚPSVaR. Súčasne s nimi 
vykonávali v priemere 13 uchádzači 
o zamestnanie menšie obecné služby, 
ktorí boli taktiež financovaní len cez 
ÚPSVaR.

PODPORA 
ZAMESTNÁVANIA

Spoločenský dom pred a po rekonštrukcii

Úprava cintorína     Vozidlo Citroen Jumper

Budova bufetu pred realizáciou  Nová budova, vedľa detské ihrisko 
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Spolupráca
Obec na miestnej úrovni spolupracovala s organizáciami, ktorým poskytovala dotácie 
na činnosť, priestory, pomoc pri činnosti a podobne. Spolupracovala aj s inštitúciami v 
obci, najmä s Poľnohospodárskym podielníckym družstvom a Lesným pozemkovým 
spoločenstvom, Štátnymi lesmi SR.
Naďalej spolupráca a vzájomná podpora prebiehala s okolitými obcami. Obec bola 
súčasťou mikroregiónu, oblastnej organizácie cestovného ruchu, miestnej akčnej 
skupiny a ďalších. Prínos tu bol v propagácii obce, poradenstve, vzájomnej výpomoci.
Obci bolo oznámené aj pridelenie prostriedkov na úpravu okolia dolnej predajne 
potravín s vybudovaním parkoviska, detského ihriska, rekonštrukcie trhoviska a 
vybudovanie prestrešenia zastávky v časti Kobyliarky zo zdrojov miestnej akčnej 
skupiny.

Obec naďalej spolupracovala so všetkými svojimi zahraničnými partnermi, družobnými 
obcami a nadviazala kvalitnú spoluprácu s novým partnerom obcou Hrušky.

Ocenenia, prezentácia, kultúra a podujatia
Obec v tomto volebnom období získala 
Špeciálne uznanie Ceny Rady Európy (obr. 
vpravo), Certifikát kvality  – pečať rozvoja obci, 
mnohokrát bola prezentovaná v tlači a televízii 
(Naj dedinka Slovenska, Cyklopotulky, Ahoj 
Slovenko, Kapura, Televíkend a i.).
Informovanosť verejnosti zabezpečovala 
miestna obecná televízia, obecné noviny, 
webová stránka, SMS rozhlas, obecný rozhlas.
Obec ponúkala bohatý športový, kultúrny 
a spoločenský život v obci vlastnými 
podujatiami a spoluprácou s organizáciami 
v obci. V tomto období sme zorganizovali 
najúspešnejší ročník folklórnych slávnosti 
meraný počtom návštevníkov a ziskom. 
Zlepšili sme podmienky futbalistom, hasičom, 

workoutistom, Základnej umeleckej škole, 
miestnej cirkvi, škole a ďalším. Podujatia 
nabrali na kvalite a zvýšil sa aj ich počet. 
Pozitívne hodnotím hlavne zvýšený záujem 
o šport.
Väčšina plánovaných aktivít na volebné 
obdobie bola zrealizovaná. Podarilo sa 
odstrániť dlhoročné problémy s chýbajúcou 
kanalizáciou, zmodernizovať verejné 
osvetlenie, znížiť ekonomickú náročnosť 
na osvetlenia a prevádzku verejných budov, 
ktoré sme zateplili. Bezpečnosť občanov 
sme zvýšili vybudovaním chodníka na 

hlavnej ceste. Vrátili sme pietnym miestam ako je cintorín a rodisko Mons. Náhalku 
potrebný vzhľad, vytvorili sme viaceré miesta na oddych a rekreáciu.
Aktivity, ktoré počas volebného obdobia neboli zrealizované, boli rozpracované 
napríklad výkupom pozemkov, zhotovením geometrických plánov, projektových 
dokumentácií, podaním žiadostí. 
Veľa aktivít bolo urobených nad rámec volebného programu. 

Všetkým poslancom obecného zastupiteľstva starosta Slavomír Kopáč počas 
zastupiteľstva poďakoval za prácu, ktorú odviedli na zasadnutiach obecného 
zastupiteľstva, komisiách obecného zastupiteľstva i za iniciatívu pri riešení potrieb 
občanov Liptovskej Tepličky.

SOCIÁLNA PRÁCA 
OPATROVANIE

Naďalej obec poskytovala pomoc 
prostredníctvom pracoviska Terénnej 
sociálnej práce. Pracujú v ňom dve 
terénne pracovníčky a dve terénne 
sociálne pracovníčky. Činnosť je hradená 
aj zo získanej dotácie. Pracovníčky 
pomohli 550 obyvateľom. Poskytovali 
poradenstvo v oblasti zamestnania, 
vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, 
zdravia, financií, sprevádzali občanov 
pri vybavovaní rôznych dokumentov, 
uľahčovali komunikáciu s inštitúciami, 
boli nápomocné pri vypisovaní rôznych 
tlačív. Realizovali aj mnohé ďalšie 
činnosti uľahčujúce život hlavne 
starším, znevýhodneným a zdravotne 
postihnutým občanom.
Obec v rámci zabezpečenia 
opatrovateľskej služby pre občanov 
zamestnáva v súčasnej dobe štyri 
opatrovateľky. Cez podaný projekt 
plánuje rozšíriť túto službu na 10 
opatrovateliek. V sledovanom období 
bola opatrovateľská služba poskytovaná 
štyrom až desiatim obyvateľom. 

STAVEBNÝ ÚRAD

V obci pôsobil naďalej Stavebný 
úrad. Vydal 30 stavebných povolení, 6 
územných rozhodnutí, 17 kolaudačných 
rozhodnutí, riešil 345 drobných stavieb, 
nariadil odstránenie 4 drobných 
stavieb, vykonával monitoring stavieb 
a nelegálnych stavieb, riešil priestupky 
proti stavebnému zákonu. Zároveň 
zastrešoval aj úsek ochrany životného 
prostredia - vydával stanoviská k 
výrubom stromov, riešil nelegálne 
skládky, navrhoval a zabezpečoval 
preventívne opatrenia a ďalšie činnosti. 

Realizácia tribúny športoviska 
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OPUSTILA NÁS

Mária Kupčová

Príspevky do novín môžete posielať na adresu redakcie.

VÝZNAMNÉ JUBILEÁ

Zverejnené so súhlasom jubilantov.

NOVEMBER

60 rokov
Ján Dunajský

65 rokov
Anna Ovsiaková 

70 rokov
Ružena Pušková

75 rokov
Anna Madačová

80 rokov
František Matejkov

84 rokov
Margita Čonková
Anna Kičáková

90 rokov
Anna Jurčíková

92 rokov
Mária Koreňová

93 rokov
Michal Smolár

94 rokov
Františka Vernarecová

Mária Hazyová

95 rokov
Mária Kováčová

Srdečne blahoželáme!

Spomíname na rodákov Štefana Garaja a 
Cyrila Bystríka Janíka
Pred dvadsiatimi rokmi nás opustil Mons. Štefan 
Garaj. Venujme mu krátku spomienku.
Po ukončení základného vzdelania v rodnej obci začal  
študovať na gymnáziu v Levoči, kde zmaturoval v 
júni 1937. Teologickú akadémiu v Spišskej Kapitule 
ukončil v roku 1942 a bol 14. júna v tom istom roku 
vysvätený na kňaza. Spišský biskup Ján Vojtaššák ho 
menoval za kaplána do Zubrohlavy, potom do Popradu 
(1946) a nakoniec do Ružomberka (1949). V roku 1950 
bol ustanovený za správcu farnosti v Ždiari. Keďže 
bol v tomto roku nespravodlivo odsúdený a uväznený 
v Bratislave, miesto neobsadil. Potom bol väznený 
v Leopoldove a v Ilave. Z väzenia bol prepustený 4. 
mája 1953. Vrátil sa do rodiska a tam pracoval ako 
hospodár v Lesnom priemysle Liptovská Teplička. Po 
7 mesiacoch dostal štátny súhlas a vrátil sa do pastorácie. Stal sa farárom v Rabčiciach 
(1954). V roku 1958 bol ustanovený za správcu farnosti do Dolného Kubína, kde sa stal 
neskôr dekanom a sídelným kanonikom. 1. novembra 1965 bol preložený za správcu 
farnosti do Spišského Podhradia a súčasne bol menovaný za riaditeľa Biskupského 
úradu. V roku 1969 ho preložili za farára do Štrby, odkiaľ bol po troch rokoch 
ustanovený opäť do Dolného Kubína (1972). V tejto farnosti bol 2. októbra 1973 
menovaný za dočasného ordinára a za kapitulného vikára Spišskej diecézy, po smrti 
Dr. Jozefa Ligoša. Z jeho iniciatívy bol pútnický kostol na Mariánskej hore v Levoči 
vyhlásený za basillicu minor. Spišskú diecézu spravoval až do 9. septembra 1989, kedy 
správu diecézy prevzal biskup František Tondra. Pápež Ján Pavol II. Mons. Štefana 
Garaja 19. februára 1990 ustanovil za Apoštolského protonotára supra numerum. Na 
starobný odpočinok sa utiahol do Ľubice, kde 24. septembra zomrel. Pochovaný bol 
29. septembra v rodnej obci. 

10. novembra uplynie dvadsať rokov od smrti rodáka, 
františkána Cyrila Bystríka Janíka. 
Bystrík Janík sa narodil rodičom Antonovi Janíkovi a 
Márii rodenej Brezňákovej. Býval v dome č. 58 takmer 
v strede dediny a jeho súrodencami boli Anton a Alojz. 
Základnú školu absolvoval v Liptovskej Tepličke. Po jej 
skončení dva roky študoval na POU Poprad – Veľká odbor 
poľnohospodár - mechanizátor. Potom študoval SPŠP v 
Modre, odbor vinohradníctvo-vinárstvo-ovocinársky. Po 
ukončení štúdia začal pracovať ako vedúci záhradník v 
roku 1972 v Hejniciach v kúpeľoch Libverda. Od 1. 1. 
1978 sa presťahoval do Prahy, aj tam sa zamestnal ako 
záhradník. V roku 1982 sa presťahoval do Košíc, tu pracuje 
ako poštový doručovateľ. Neskôr opäť ako ovocinár v 
Barci pri Košiciach. Život Bystríka Janíka bol nielen 
životom záhradníka, ale súčasne aj životom rehoľníka. Stal sa františkánom. Skôr ako 
prijal kňazskú vysviacku, prijal nové rehoľné meno Cyril. Za pomoci kontaktov bol na 
sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie 8. decembra 1979 v Erfurte  (Nemecko) 
vysvätený za kňaza. Cyril Bystrík Janík pôsobil iba v Čechách a to v kláštore v 
Liberci, v Prahe v Kostole Panny Márie Snežnej. Katechizoval nepočujúcich, z toho 
dôvodu sa naučil aj posunkovú reč. V 80. rokoch sa za zvláštnych a nepochopiteľných 
udalostí dostal pred súd. Odsúdený bol na 28 mesiacov nepodmienečne. Bystrík Janík 
prichádzal do svojho rodiska iba na dovolenku. Nosil františkánsky habit. Slúžil sväté 
omše v miestnom kostole. Zomrel 10. novembra 1998 vo veku 46 rokov. Pochovaný 
je vo františkánskej krypte. Pohrebu v Prahe sa zúčastnili jeho najbližší z Liptovskej 
Tepličky spolu s kňazom Marcelom Martinkom a niekoľkými veriacimi. 6. júna 2010 
mu bola na rodnom dome v Liptovskej Tepličke odhalená pamätná tabuľa. 

(Zdroj: S. Misál Liptovská Teplička Domov pod Kráľovou hoľou, http://www.szcpv.org)
red.


