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OH L A S Y
VYDÁVA OBECNÝ ÚRAD TERŇA

Ďalší rok uplynul, tešíme sa
a prajeme si navzájom všetko dobré do
nového roka. Aj ja vám chcem v mene
zamestnancov OcÚ, poslancov OZ ako aj
vo svojom mene zaželať veľa zdravia,
šťastia a pokoja v novom roku 2014.
Dovoľte mi aby som vás
informoval o udalostiach, ktoré sa stali za
posledné obdobie od posledných Ohlasov

obrubníkov, opravu vodovodu, opravu
a osadenie dažďovej kanalizácie.
Prebieha zateplenie budovy OcÚ,
ktorú realizuje spoločnosť Viliam Čech,
ktorá ponúkla najnižšiu cenu prác.
Súčasťou tejto
úpravy je aj
výmena niekoľkých pôvodných okien za
plastové. V závere roka sme tiež
uskutočnili výmenu častí okien v Dome
služieb a začali s úpravou priestorov pre
lekáreň.

v októbri minulého roka.
Obec úspešne realizovala opravu
a výstavbu ciest na ulici Južnej,
Záhradnej, Cintorínskej a príjazdovú
komunikáciu k MŠ. Celkové náklady na
tieto opravy sú 31 065,41 EUR
a realizovala ich spoločnosť CMR
Prešov, ktorá ponúkla najvýhodnejšiu
ponuku. Na týchto opravách sme urobili
mnohé práce aj svojpomocne - osadenie

Výber dodávateľov uskutočňuje
komisia pre verejné obstarávanie zložená
z poslancov OZ, ktorá vyberá z prijatých
ponúk podľa najnižšej ceny. Vďaka
prebytku stavebných kapacít je o tieto
zákazky veľký záujem a ceny sú veľmi
výhodné. Výzvy na predkladanie ponúk
zverejňujeme aj na našej webovej
stránke.

Vážení občania, milá mládež!
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V minulom
roku
sa
nám
nepodarilo dokončiť výstavbu chodníkov
na
Čergovskej
a Záhradnej
ulici
a zastávku SAD na Čergovskej ulici. Na
ich dokončení budeme pracovať tento
rok.

29.11.2013 sa konala verejná
schôdza
občanov
v KD
v Terni.
Zúčastnení, ktorých bolo pomerne málo,
si vypočuli správu a činnosti starostu,
poslancov OZ a pracovníkov OcÚ za
uplynulé obdobie. Súčasťou bola aj
diskusia a podnety a návrhy občanov.
V uplynulom období sa uskutočnili aj
niektoré spoločenské podujatia. V nedeľu
15.12.2013 sa uskutočnili už tradičné
vianočné trhy, ktoré si spolu s vianočnou
besiedkou organizovanou ZŠ s MŠ už
našli svoje stále miesto v našom
obecnom kalendári. 27.12.2013 k nám
zavítal Zbor Krista Kráľa z farnosti
Krista Kráľa zo sídliska Sekčov, ktorý
nám svojím spevom spríjemnil vianočnú
atmosféru. Potešilo nás, že v ňom aktívne
pôsobia aj rodáci z našej obce.
Na Silvestra 2013 sme sa mnohí
opäť stretli na silvestrovskom výstupe na
Lysú Stráž, ktorú už pravidelne
organizuje vdp. Marcel Senderák. Počet
účastníkov sa z roka na rok zvyšuje
a tento rok ich bolo z Terne viac ako 50.
Príroda nás obdarila pekným počasím
a my seba navzájom dobrou atmosférou
a pohodou.
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Na vrchole nás už čakali turisti
z Hubošoviec.
Ďalšie milé silvestrovské stretnutie
si pripravili občania miestnej časti Babin
Potok, ktorí sa stretli v obecnej budove
na príjemnom silvestrovskom posedení
s hudbou a občerstvením. Dúfame, že aj
táto
tradícia
si
získa
ďalších
nasledovateľov a ďakujeme Františkovi
Sedlákovi a Elene Platkovej za jej
organizáciu.
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí v uplynulom roku
pomáhali pri spoločnom zlepšovaní
života v našej obci a miestnych častiach
a to poslancom OZ, ktorí svojou aktívnou
účasťou na rokovaniach OZ prispievali
k tomuto úsiliu.
Poďakovanie patrí aj zamestnancom OcÚ, ktorí okrem svojich bežných

povinností pomáhali pri organizovaní
súťaží, jarmoku, plesu, vianočných trhov
a iných akciách. Veľká vďaka patrí
dobrovoľným organizáciám ako sú hasiči
a hasičky z DHZ, klub dôchodcov, klub
mladých pri fare, futbalistom a výboru
TŠK a všetkým ďalším, ktorí za zapojili
do práce v obci. Samozrejme poďakovanie patrí aj sponzorom, ktorí nám
pomáhali pri príprave podujatí, prispeli
na tomboly a potešili nás svojou účasťou.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Zo zasadnutí OZ a práce OcÚ
Začiatok roka prináša aj plány a predsavzatia do budúceho roka
Starosta aj poslanci pracovali na príprave rozpočtu a plánoch na tento rok. Na
decembrovom rokovaní OZ bol schválený rozpočet na rok 2014 a priority pre tento rok,
ktoré majú byť financované z vlastných prostriedkov, fondov EÚ prípadne úverov.
Niektoré z plánovaných akcií v oblasti rozvoja infraštruktúry a výstavby v obci.
• schválenie Územného plánu obce a miestnych častí
• opätovné podanie žiadosti o NFP na rekonštrukciu zdravotného strediska v obci
• podanie žiadosti o úver zo ŠFRB na odkúpenie a výstavbu III. 6 b.j. - obecné
nájomné byty
• príprava projektovej dokumentácie na výstavbu vodojemu a zdroja pitnej vody
• príprava projektovej dokumentácie na komunikácie a siete pre individuálnu bytovú
výstavbu
• príprava projektovej dokumentácie na reguláciu potoka v Babinom Potoku
a podanie žiadosti o príspevok z envirofondu
• príprava projektovej dokumentácie na výstavbu telocvične
• príprava projektovej dokumentácie na opravu KD
• príprava dokumentácie a realizácia opráv miestnych komunikácií, chodníkov
a zastávok SAD v Terni, Babinom Potoku a na Hradisku
• výstavba plota pri 15 b.j. na ulici Čergovská
iné plánované spoločenské a kultúrne podujatia:
• príprava a schválenie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na obdobie
2014 a 2020
• organizácia 13. ročníka Súťaže DHZ o pohár starostu obce
• organizácia 4. Ternianskeho jarmoku
• organizácia 4. Vianočných trhov
• organizácia 22. Obecného plesu
• vydávanie OHLASOV
iné aktivity:
• realizácia projektov na podporu zamestnanosti dlhodobo nezamestnaných
• dokončenie obecnej internetovej stránky

Z posledného zasadnutia OZ

• Možnosť čerpania schváleného municipálneho úveru vo výške 30000 € ako
kontokorentného úveru pre kapitálové výdavky.
• Rozpočtové opatrenie v súvislosti s podaním žiadosti o kúpu III. 6 b.j.
• Zriadenie záložného práva pre ŠFRB na budovy KD a OCÚ k žiadosti o III. 6 b.j.,
ktoré bude po kúpe zamenené ručením samotným bytovým domom tak, ako to bolo
pri predchádzajúcich bytových domoch.
• Predĺženie nájomnej zmluvy pre výstavbu III. 6 b.j. do odkúpenia bytového domu.
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Riešenie situácie s neplatičmi.
Na konci roka sa OZ na svojom rokovaní zaoberalo dlhmi občanov obce
a miestnych častí za dane, poplatky za likvidáciu odpadov, vodné, stočné a iné. Žiaľ
objem dlžôb narastá. Obec tieto poplatky a dane potrebuje, aby mohla zabezpečiť
odvoz a likvidáciu odpadov a prevádzkyschopnosť vodovodu, kanalizácie a ČOV.
Ceny, ktoré ako občania platíme za uvedené služby sú z pohľadu trhu
neporovnateľne nízke. Cena za 1m3 (1000 litrov) vody z obecného vodovodu
schválená OZ je len 0,40 EUR/m3. Prepočtom na koruny je to 0,012,-Sk /liter vody,
teda len niečo viac ako jeden halier za liter vody. Maximálna cena určená úradom
URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - štátom určený úrad na regulovanie
cien energií), ktorá by mohla byť schválená pre náš vodovod je 0,80 EUR/m3. Cena
Východoslovenských vodární je pritom až 1,572 EUR/m3. Cena stočného je 1,30
EUR/osobu/mesiac, pričom cena určená URSO je až 3,17 EUR/osobu/mesiac.
Prípadný odvoz žumpy by bol zaťažený ešte poplatkom za dopravu do najbližšej
ČOV, kde jeden vývoz v objeme 8m3 by vyšiel aj na 65 EUR.
Rovnako, keď porovnávame vývoz a likvidáciu odpadu, obec nemá pokryté ani
všetky náklady s tým súvisiace. Poplatok 10,22 EUR/osobu/rok (0,85
EUR/osobu/mesiac) vôbec nemôžeme pokladať za prehnaný. Žiaľ, niektorí naši
občania si to nevážia a aj dlhodobo neplatia uvedené minimálne sadzby za tieto
služby. Pýtam sa, vedeli by si predstaviť život bez vodovodu, kanalizácie či bez
odvozu odpadu? Skúsme si len pre zaujímavosť prepočítať náklady na domácu
vodáreň, na ponorku či čerpadlo a na ich spotrebu elektriny.
OZ schválilo rozposlanie upomienok občanom a v prípade, že si títo občania
nesplnia svoju povinnosť do 30.1.2014 resp. si do uvedeného termínu nedohodnú
splátkové kalendáre, budú tieto dlžoby vymáhané právnou cestou aj s pomocou
exekútora.
Stav, že si časť občanov plní svoje povinnosti a časť nie, je
nespravodlivý a ďalej neudržateľný.

Ukončenie projektu „Revitalizácia centrálnej zóny obce Terňa“
V decembri sme po dlhoročnom úsilí administratívne ukončili projekt podporení
z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a vlastných prostriedkov s názvom „Revitalizácia
centrálnej zóny obce Terňa“. V rámci tohto projektu boli realizované v rokoch 2010
a 2011 opravy a výstavba chodníkov, ciest, spevnených plôch, zastávky SAD a osadenie
drobnej architektúry. Celkové náklady na uvedený projekt činia 419 743,04 EUR, z toho
vlastné prostriedky obce 36 050,30 EUR. Následnou kontrolou zo SORO boli
neuznané náklady, ktoré musela obec vrátiť z vlastných prostriedkov vo výške
28 059,42 EUR. Ďalej vznikli obci náklady za nevyplatenú dlžobu firmy ENOR,
ktorá užívala počas začiatku realizácie budovu KD na ubytovanie svojich
zamestnancov a tento dlh nezaplatila. Tento dlh činí 4855,50EUR a je prakticky
nevymožiteľný. Ďalšie náklady vznikli obci z dôvodu platenia úrokov banke za úver
na preplatenie dodávateľských faktúr. Terňa ako jedna z mála obci, ak nie jediná,
mala nastavené platby tak, že ich uhrádzala z úveru v banke. Väčšina projektov
v iných obciach bola financovaná tak, že dodávatelia čakali na preplatenie faktúr
z ministerstva. Pracovníci kontrolujúci projekt zo SORO a Finančnej správy vyslovili
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počudovanie nad takýmto spôsobom financovania, ktorý je pre obec nevýhodný. Úrok,
ktorý obec z tohto dôvodu musela zaplatiť banke bol minimálne 10 625 EUR. Spoločnosť
MOLIOR group s.r.o., ktorá projekt realizovala, v súčasnosti nie je zastihnuteľná ani
telefonicky a ani poštou a jej nový majiteľ a konateľ je cudzí štátny príslušník. Celý
projekt tak obec prakticky financovala sumou minimálne 79 589 EUR (z pôvodne
plánovaných 36 050,30 EUR). Podrobné informácie si zaslúžia samostatný článok,
k čomu sa v priebehu roka ešte vrátime.

Informácia o vývoji dlhu obce
STAV DLHU K
• Municipálny úver

9/2012
12/2013
104 931 EUR
85 331 EUR
• splátka 1400,-EUR/mesačne
• Eurofondový projektový
109 084 EUR
97 273 EUR
• začína sa splácať od jan/ 2014 vo výške 811EUR/ mesačne
• Úver na kotol na biomasu
56 781 EUR
36 383 EUR
• splátka 1457,-EUR/mesačne
DLH SPOLU
270 796 EUR
218 987 EUR
Z uvedeného vyplýva, že celková zadlženosť obce postupne klesá, čím obec
znižuje svoju zadlženosť. Úvery ŠFRB na výstavbu alebo kúpu nájomných bytov sa do
dlhu samosprávy nezapočítavajú a sú pokryte príjmami za nájomné.

Zber separovaného odpadu
Od 1. januára 2014 začíname s toľko očakávaným zberom separovaného odpadu
pomocou zberných nádob, ktoré sme získali z projektu združenia obcí EKOTORYSA.
Zber bude realizovaný technikou, ktorá bola taktiež zakúpená vďaka projektu na zvýšenie
intenzity separovaného zberu v združených obciach.
Dochádza tým aj k určitým zmenám v spôsobe zberu. Osobitný zber PET-fliaš,
zmiešaných plastov, tetrapakových obalov a plechových obalov od nápojov, na ktorý sme
boli zvyknutí, sa spája.
PET-FĽAŠE, FÓLIE, FĽAŠE OD DROGÉRIE, TVRDÉ PLASTY,
PLASTOVÝ NÁBYTOK, TETRAPAK- OBALY OD MLIEKA
A DŽÚSOV, KOVOVÉ OBALY- PLECHOVKY OD NÁPOJOV.
Zber bude realizovaný každé 4 týždne.

PAPIER, NOVINY, ČASOPISY A KARTÓN. Zber každé 3 mesiace.

SKLENENÉ FĽAŠE A TABUĽOVÉ SKLO. Zber každé 3 mesiace,
podľa priloženého harmonogramu.
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Zber pneumatík a elektroodpadu bude prebiehať ako po minulé roky. Zber týchto
položiek bude realizovať združenie obcí EKOTORYSA. Chceme vás týmto poprosiť
o zhovievavosť, nakoľko sa môže stať, že termíny zberu sa posunú, o čom vás budeme
vopred informovať.
Zber KOMUNÁLNEHO ODPADU z plechových nádob a zber nebezpečného
odpadu bude realizovať spoločnosť FÚRA s.r.o. ako doteraz.

Zo života obce
Hokejisti v Sabinove
Tohtoročná zima nám zatiaľ nepriniesla veľa možností na pestovanie zimných
športov, a tak sme sa vďaka organizácii Miroslava Pastirčáka dohodli na termíne zápasu
na zimnom štadióne v Sabinove. Na sviatok Troch kráľov 6.1.2014 podvečer sme sa zišli
pre budovou OcÚ v Terni a spoločne vyrazili na klzisko v Sabinove. Hráčov z Terne
doplnili kamaráti z Mošurova a Záhradného. Zápas sa začal o 17,15 a hráči sa rozdelili do
dvoch družstiev - slobodní a ženatí hokejisti. V príjemnej atmosfére sme mali mnohí
možnosť prvýkrát v tejto zime okúsiť pocit z korčuľovania a hry hokeja. Zápas sa nám
vďaka príchodu zimy podarilo zopakovať aj na našom klzisku v Terni v nedeľu
26.1.2014.

Spieval Zbor Krista Kráľa
Vo vianočnom období v ternianskom farskom kostole, na sviatok sv. Jána apoštola, sa
uskutočnil koncert Zboru Krista Kráľa, ktorý pôsobí vo farnosti Krista Kráľa v Prešove
na Sídlisku Sekčov. Spevácky zbor už mnoho rokov vedie organistka a dirigentka Mgr.
Tatiana Hrebíková. V Terni zaspievali 12 vianočných piesní : Adeste fideles, O polnoci
spev anjelský, Zem i nebesá, Poďme, bratia, do Betléma ... Za každou piesňou zaznel
mohutný potlesk. Na koncerte sa zúčastnil iniciátor tohto podujatia vdp. farár Mgr.
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Imrich Revák, farár gréckokatolíckej farnosti z Geraltova Mgr. Peter Vaško, starosta
Terne Ing. Juraj Senderák a plný kostol občanov Terne.

V Zbore Krista Kráľa spieva už 17 rokov ternianska rodáčka Mária Johanová, rod.
Pirohová, Ľubomír Tomáš / manžel Gabriely, rod. Senderákovej / a Vladimír Kivader.
Mnoho rokov v zbore spievala aj ďalšia naša rodáčka Jana Poláková, rod. Nižníková.
V závere koncertu sa účinkujúcim poďakoval vdp. farár Mgr. I. Revák. Nasledovalo
agapé a spoločenské posedenie v Kultúrnom dome.
O dva dni po ternianskom koncerte sa v Kostole Krista Kráľa v Prešove konalo ďalšie
vystúpenie tohto vznikajúceho zboru pod záštitou farára Mgr. Mareka Kreheľa. Na tomto
sekčovskom koncerte vystúpili aj ďalšie zbory : solivarský TRINITAS a gréckokatolícky
zbor STAUROS.
Tomáš Majerník
foto : Ing Juraj Senderák

Stále aktívna sr. Celina Alžbeta Blichárová OP
Rehoľná
sestra
Celina
Alžbeta
Blichárová OP sa narodila v Terni roku 1931.
Po ukončení štvrtej triedy základnej školy
pokračovala vo vzdelaní na Meštianskej škole
v Ústave Sancta Maria v Prešove. V roku 1949
odišla k sestrám dominikánkam do Košíc, kde
po kandidatúre mala byť v roku 1950 oblečená
do rehoľného rúcha. K tomu však nedošlo, lebo
v uvedenom roku boli v celom štáte zrušené
rehole. Sestry , ktoré pracovali v Ústave pre
mentálne postihnutých v Petrovanoch ponechali
v tomto zariadení, avšak kandidátky rehoľného
povolania donútila štátna bezpečnosť odísť domov.
Vedúcou ústavu v Petrovanoch bola rehoľná sestra, ktorá neskôr piatim kandidátkam
pomohla, aby boli prijaté u nich do zamestnania. Medzi nimi bola aj Alžbeta Blichárová.
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V apríli 1951 vo večerných hodinách boli tajne prijaté do kongregácie. Alžbeta
Blichárová vtedy prijala rehoľné meno Celina. „ Na druhý deň ráno sme nastúpili do
práce ako predtým,“ hovorí sestra Celina. „ O našej obliečke sme nemohli povedať ani
svojím vlastným rodičom, aby sa náhodou niekde nepreriekli.“ Sestre predstavenej, ktorá
prijala sľuby sestier, hrozilo predtým totiž väzenie. Doživotné sľuby mohli sestry zložiť
až v roku 1965. Do zamestnania prijali aj tajné záujemkyne o rehoľný život. V roku 1967
prijalo tajne obliečku 15 ďalších kandidátok. Sestry sa postupne začleňovali do
rehoľného života, po nich prichádzali ďalšie a ďalšie. Spolu ich bolo do 30 sestier.
Využívali aj možnosti externého štúdia k získaniu plnej kvalifikácie. Sestra Celina
Alžbeta Blichárová ukončila Strednú zdravotnícku školu s maturitou.
„V domove sociálnych služieb, kde sme žili ako jedna veľká rodina, som pracovala
až do dôchodku v roku 1988. Prežila som tu 38 ťažkých rokov v službe chorým
a mentálne postihnutým ľuďom, ktorí cez moju dávanú lásku ma naučili prijímať ich
lásku, jednoduchosť, vďačnosť a dodávali mi každý deň novú silu, radosť a zmysel mojej
práci a poslaniu, “ povedala nám sestra Celina.
V roku 1988 sestru Celinu Blichárovú predstavený preložili z Petrovian do
Charitného domova v Dunajskej Lužnej pri Bratislave, kde vykonávala práce účtovníčky
a vypomáhala aj pri opatrovaní starších sestier. V súčasnosti vykonáva domáce práce a od
včasnej jari jej potešením je pracovať v záhradke.
Text a foto: Tomáš Majerník

Informácia o výsledkoch volieb do VÚC 9.11.2013
Dňa 9.11.2013 sa uskutočnili voľby na poslancov
VÚC a voľby predsedu VÚC. V Terni sa volieb zúčastnilo
258voličov. Poradie prvých 12 poslancov je nasledovné:
Juraj Senderák 219 hlasov, Anton Gašpar 76 hlasov,
Vladislav Bašista 55 hlasov, Štefan Kužma 44 hlasov,
Stanislav Kahanec 38 hlasov, Ján Ahlers 36 hlasov, Ján
Baloga 33 hlasov, Andrea Turčanová 33 hlasov, Peter
Krajňák 31 hlasov, Peter Makara 31 hlasov, Róbert Oros 30
hlasov, Juraj Hurný 27 hlasov. Poradie kandidátov na predsedu na prvých dvoch miestach
je nasledovné: Ján Hudacký 129 hlasov, Peter Chudík 77 hlasov. Moju kandidatúru
v prešovskom volebnom obvode celkovo podporilo 4406 voličov a skončil som 16
v poradí pričom za poslancov bolo zvolených prvých 12 kandidátov.
Za vašu podporu a priazeň sa vám chcem čo najsrdečnejšie poďakovať.
Ing. Juraj Senderák, starosta obce

Oznam z evidencie obyvateľov obce Terňa
K 31.12.2013 sme zaevidovali tieto údaje: Obec Terňa a jej miestne časti Babin Potok
a Hradisko má celkom 1195 obyvateľov.
Terňa :
1085
muži: 573
Babin Potok: 88
ženy: 622
Hradisko: 22
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Veková štruktúra:
0-6 rokov: 136
19-60 rokov:
686
7-18 rokov: 210
nad 60 rokov:
163
V roku 2013 sa do našej obce prihlásilo na trvalý pobyt celkom: 12 občanov,
odhlásilo sa 13 občanov, narodilo sa 23 detí, uskutočnilo sa 13 sobášov a zomrelo 5
občanov. Od 1.1.2014 sa do našej obce prihlásilo na trvalý pobyt celkom: 8 občanov
a tým sme prekročili dlho očakávané číslo: 1200 občanov.
Mgr. Ľubica Brunáriová

Svätý Mikuláš zavítal aj do Terne
Svätý Mikuláš navštívil aj deti
v obci Terňa. Na sviatok sv. Mikuláša
zvykneme datovať našim najmenším
sladkosti. Tento predvianočný sviatok sv.
Mikuláša je obľúbený nielen medzi
deťmi, ale aj medzi dospelými a
sprevádzajú ho aj čert a anjel. Rodičia sa
rozhodli, že pôjdu spolu s malými deťmi
do kultúrneho domu, kde sa konalo dňa
6.12.2013
stretnutie
s Mikulášom.
V kultúrnom dome pred samotným
slávnostným príchodom začali deti
spievať pesničky o Mikulášovi, aby si skrátili čas vyčkávania, keď sa Mikuláš objaví.
V kultúrnom dome bol rozsvietený vianočný stromček, vyhrávala vianočná hudba
a darčeky v plných košoch čakali na poslušné deti. Vtom vošiel Mikuláš aj so svojimi
pomocníkmi anjelikmi a čertíkmi. „Aha, tu je,“ vykrikovali deti.
Mikuláš mal na hlave veľkú čiapku s krížom v strede spodnej vytŕčali biele vlasy
a tvár lemovali biele fúzy a dlhá brada. Oblečený bol vo dlhom červenom plášti a v ruke
držal zahnutú palicu. „ Ahoj, detičky...“ pozdravil deti usmiaty starý pán. „ Práve som
dorazil na saniach, v ktorých mám kopec darčekov pre poslušné deti. Kde sú moji
pomocníci, čerti a anjeli ?“ „Tu ! Tu !“ kričali deti. Mikuláš potom spolu s pomocníkmi
rozdával darčeky všetkým poslušným deťom. Keď Mikuláš obdaroval všetky deti tak sa
so svojimi pomocníkmi pobral obdarovať ďalšie poslušné detičky.
Mgr. Patrícia Vargová a kol.

Služby, podnikanie, remeslá
Vynikajúca kaviareň
„Boli sme si posedieť v kaviarni.“ „V Prešove? A v ktorej?“ „Nie v Prešove. V Terni,
v ZI CAFFÉ.“ Možno už odznel aj takýto rozhovor. Áno, aj v Terni už máme kaviareň.
V centre obce, v blízkosti Kultúrneho domu.
Kaviareň ZI CAFFÉ zriadili Mgr. Zuzana Poniková a Mgr. Iveta Poniková. Majú
jedného zamestnanca a niekoľkých dohodárov.
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„V roku 2011 sme si povedali, že treba niečo urobiť pre ďalšie skvalitnenie
spoločenského života v našej obci. Zriadili sme kaviareň kde si môže posedieť mladší či
starší občania, rodiny s deťmi a návštevníci Terne,“ hovorí Mgr. Zuzana Poniková. „
Zákazníkom ponúkame kávu podľa želania, či už je to Capuccino, Viedenskú kávu, tiež
horúcu čokoládu alebo iný teplý nápoj. K príjemnej atmosfére prispieva možnosť
vypočuť si obľúbené piesne. V ponuke máme aj kvalitné destiláty a likéry.“
Ako sme sa mohli presvedčiť, v ZI CAFFÉ si tiež možno zahrať stolový futbal,
biliard, šípky ... Kým dospelí sa venujú
spoločenským hrám, deti môžu využívať
„svoj“ detský kútik. Kaviareň má kapacitu
približne 35 miest. Súčasťou tohto
zariadenia je aj salón, kde sa už konali
zaujímavé
prednášky,
stretnutia
absolventov ZŠ, ale aj rodinné podujatia krstiny, narodeniny, ba aj smútočné
posedenia.
Bola to dobrá myšlienka, zriadiť v Terni
kaviareň.
Prispelo
to
k ďalšiemu
skultúrneniu života v našej obci.
Tomáš Majerník

Rozdávali vianočnú radosť a pomáhali africkým deťom
Aj tento rok sa Terňa zapojila do pre nás už viacročnej tradície koledovania Dobrej
noviny. V Prvý sviatok vianočný sa vybralo 33 koledníkov pod vedením ôsmich
animátorov ohlásiť radostnú zvesť o narodení malého Jezuliatka ľuďom v našej dedine.
Koledníci ďakujú za prijatie a štedrosť spoluobčanov. Vyzbieraná suma - v Terni 1338 €
a celkovo v našej farnosti 2525 € - tento rok poputuje na projekty pre deti s telesným
postihnutím v Južnom Sudáne a Keni.

Veronika Konečná
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Oznamy
Oznamujeme Vám, že v súlade zo zákonom č. 582/2004 Z.z. a platným VZN č. 2/2013
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady na území obce Terňa a miestnych častí Babin Potok a Hradisko je každý, kto
nadobudol akúkoľvek nehnuteľnosť v roku 2013, prípadne nastali u neho zmeny
v miestnych daniach, povinný takéto zmeny nahlásiť správcovi dane – obci. Týka sa to
dane z nehnuteľností a dane za psov. Upozorňujeme Vás, že pred vyrubením dane za
psov bude pracovníkmi obce zabezpečené sčítanie psov v obci za účelom spresnenia
evidencie.
Zároveň je občan povinný nahlásiť každú zmenu týkajúcu sa miestnych poplatkov,
t.j. poplatku za zber a zneškodňovanie odpadov, poplatku za vodné a stočné, pripojenie sa
na verejný vodovod a kanalizáciu a zmeny týkajúce sa študentov, pracujúcich v zahraničí
a prihlásenia na prechodný pobyt. V prípade nenahlásenia zmeny a nedoručenia
potvrdenia o pobyte osoby na inom mieste, alebo čestného vyhlásenia nebude poskytnutá
úľava na poplatkoch. Pracovníci obce nie sú povinní zisťovať takéto údaje.
Ing. Juraj Senderák
starosta obce

Obecný ples fotoobjektívom

Terňa 11.1.2014
Foto:
manželia Pastirčákovi
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SPRÁVA MATRIČNÉHO
ÚRADU V TERNI
BLAHOŽELÁME
NOVOMANŽELOM:
Mgr. Peter Revay a Mgr. Anna, rod.
Senderáková
Miloš Varga a Mgr. Patrícia, rod.
Imrichová
Roman Giňa, a Drahomíra, rod.
Kuchářová
Miroslav Giňa a Svetlana, rod.
Giňová

BLAHOŽELÁME
K JUBILEÁM:
50 rokov
Veronika Giňová
Pavol Kmec
Zuzana Stašková
Marta Giňová
60 rokov
Pavol Bartek
Anton Giňa
70 rokov
Lucia Miková
Pavol Senderák

NARODILI SA – VÍTAME:
Nina Halušková
Lýdia Pastirčáková
Lukáš Mihok

80 rokov
Helena Jančušová

OPUSTILI NÁS:
Helena Kmecová

Reprodukcia: Maľba na hodváb z dielne
žiakov ZŠ

OHLASY
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