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Vážení

poluobčania!

Rok 2007 sa skončil a my tak ako aj po iné
roky konštatujeme,
že ubehol akosi rýchlo
a možno aj rýchlejšie ako tie predchádzaj úce.
Zhodnocujeme
aký bol, čo sme stihli urobiť, čo
bolo dobré, čo naopak nevyšlo.

Aj
naša obec počas uplynulého
roka
prekonávala
mnohé
prekážky,
tešila
sa
z úspešných
akcii
a projektov.
Verím,
že
všetky zrealizované
práce a akcie
prispeli
k zlepšen iu a skvalitneniu
úrovne ži vota
v našej obci. Touto cestou chcem poďakovať
všetkým,
ktorí akoukoľvek formou a mierou
prispeli k zvcľadeniu našej obce, obohateniu
jej kultúrneho
i duchovného života, pretože
budúcnosť
obce je hlavne v rukách jej
občanov.
Chcem poďakovať aj obccnérnu
zastupiteľstvu za svedomitý prístup k riešeniu
problémov.

Do Nového roka 2008 Vám občanom prajem
viac krajšich dni ako li/ch horších, viac lásky
ako nenávisti,
viac hojnosti
a radosti ako
smútku
a irápen ia, pevné zdravie
a veľa
úspechov v pracovnom i osobnom živote. A na
záver mi dovoľte krátky vinš:
Vinšujcm

vám

všetko

šr'astie

v deň roku
nového,
nech vás Pán Boli ochraňuje
ud všetkého
smutnéhu.
Vinšujern
vám nový 1'0 Ii. aby ste mali
št'ast II Ý ho k,
duma lásku, svornosľ a všetkého hojnost'.
V novom
roku všetci svorne
nažlvajme

vospolok,
tak nám

bude i v trápeni

požehnaný

každý
krok.

Peter Kuscelník
sta rosta obce
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diia 26. januára 2008 (sobota)
v tu{túrnom dome v Terni

- hrá s~upina (]_Xj_(oqCR.__~
- večera s prípitk.9m
- občerstvenie
- bohatá tombola
- tu[túrny program
- vstupné 350,-
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Z rokovaní

Obecného

zastupitel'stva

konaných

dňa 31.1 0.2007,29.11.2007

a 17.12.2007

. pokračovanie prác na 7 b.j. za zdravotným
strediskom - budova je uzatvorená
a zastrešená,
je
potrebne vybudovať elektrickú a plynovú pripojku. Náklady na výstavbu
oproti rozpočtu sú vyššie
o 1.200.000.Sk,
· pokračuje zatepľovanie kalovej nádrže na éov a zastrešenie reaktora,
· úprava kanalizácie z kuchyne a z WC v Kultúrnom dome,
· dotácia na znovuzriadenie školskej knižnice vo výške 100.000,- Sk.
· dotácia na pokračovanie výstavby tenisového
kurtu pri škole, materiál je nakúpený,
práce budú
vykonané v r. 2008,
· stretnutie poslancov s občanmi Babinho Potoka,
· obec v rámci projektu VPI3I dostala do bezplatného užívania počitač s pripojením na mtcmct. Tento
internet je určený pre verejnosť denne v čase od 7.00 hod. - 15.30 hod. a nachádza sa na poschodí oeu.
· obecný úrad vykoná kontrolu vodornerov po obci,
. zmena vývozu komunálneho odpadu v obci, vývoz bude uskutočňovať
firma FÚRA s.r.o., občanom
bude predložený presný harmonogram vývozu komunálneho
aj separovaného odpadu, zmena nastala
hlavne v tom, Ž" občania si musia v deň vývozu vybrať S na ce tu, nakoľko pracovníci tejto f,nl!)
majú zákaz vstupu na súkromné pozemky,
· poslanci schválili prenájom časti budovy (novej Jednoty) pre p. Jána Manika 7. Tulčíka, ktorý plánuje
v t ýchto priestoroch zriadiť pekáreň,
· upozorňujeme
na zmeny vo všeobecne záväznom nariadeni o dani z nehnuteľnosti a poplatkoch .
"meny sa týkajú zvýšenia hodnoty pôdy lesných pozemkov v k.ú. l lradisko, zvýšenia ročnej sadzby
dane u stavebných pozemkov, dane za psa, kde úpra II sa týka rovnakej sadzby za každého psa 150.- Sk
( predtým bolo za ďalšieho psa 100,- Sk), zvýšenia poplatku za KO na osobu a na I rok 200.- Sk,
zvýšenia
sadzby za KO za chatu a na zamestnanca u podnikateľov,
- miestne poplatky sa upravujú nasledovne: vodné 10,- Sk/m3, odpočet vody sa bude robi!'
I x ročne( júl), naďalej sa bude platiť štvrťročne paušálom,
poplatok za prihlásenie na trvalý pobyt
a potvrdenie o trvalom pobyte 100,- Sk, vypísanie potvrdenia, čestného prehlásenia a plnej moci '0,
k, ostatné poplatky zostávajú v pôvodnej výške,
. komisia
verejného poriadku bude preverovať čierne sta by v obci - upozorňujeme občano
na
povinnosť pri akýchkoľvek stavebných úpravách žiadať obec - stavebný úrad o povolenie,
- pracovná doba na Obecnom úrade sa predlžila v stredu do 17.30 hod.
Poslanci schválili rozpočet na rok 2008 a prerokovali rozpočet obce na roky 2009 a 20 10.
Rozpočet na rok 2008 je vyrovnaný
v príjmovej aj výdajovej častí. V rozpočte sú zahrnuté aj dotácie
na prenesené kompetencie ZŠ.

UPOZORNENIE:
Upozorňujeme občanov na povinnosť oznámiť všetky LllIeny,
s daňou z nehnuteľnosti a miestnymi poplatkami.
Termín do: 31.1.2007

ktoré nastali v r. 2007 v súvislosti

.Ia na Mikolajová

OBEC
MIE

TERŇA, Obecn,' Ílrad, OS267
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NA HOK 2008

Obecné zastupitcl'stvo na svojom zasadnutí dňa 17.12.2007 určilo výšku
nasledovne
P.č, I Poplatok
- :-c---domáci
1.
Uskutočnenie schôdzky pred svadbou,
spoločenské posedenie alebo predajné akcie
cudzí
V KD
- - - --domáci
Usporiadanie svadby v letnom obdobi v KD
2.

l

cudzí

- 3.

._

4.

r:).

-,

_

"tJ;.poriadanie zábavy v Ictn~1Il1 obdobi
lisporiadanie zábavy na ihrisku
Vvkunwa;Je-pricstorov K I )I"dcň
Usporiadanie kam v KD

--

--

6.

Pečenie koláčov v KD - I deň

7.
8.

Cintorinskv poplatok. hrobové miesto
Vodné za m3
Stočné (za osobu a mesiac)
Poskytnutie verejného priestranstva v obci za
účelom predaja tovaru
Vyhlásenie relácie v miestnom rozhlase

--

---.
_ _-

__

domáci
cudzí

9.

10.

pre FO
pre FO
za I hod.
domáci
cudzí

II.

12.
13.

~
-)..?:_
16.

17.
18.

19:"

-w.-

trr

Rozhodnutie o súpisnom čísle
Osvedčenie SHR
Predlženie platnosti osvedčenie
Potvrdenia, čestné prehlásenia, plné moci
Dodanie nového čísla domu
Prihlásenie na trvalý pobyt a potvrdenie o
trvalom pobyte
Prihlásenie na prechodný pobyt
Prenájom rokovacej miestnosti, alebo
salónika v KD na predvádzacic akcie
Kaderníctvo
Nová smetná nádoba
(raz za 10 rokov)
Kopírovacie práce

.

poplatkov na rok 2008

I

Suma
~
500,- + 250.- Sk

1

upratovanie

I

1800,- ~O.-S~ upr.
! 1.600,- + 500. - Sk '
upratovanie
12.500,- + 500. Sk
upratovanie
__
2.500,- + 250.· Sk
' upr.
1,200.... - Sk
600,- Sk
i 200,- + 250," Sk
upratovanie
500,- Sk
700,- Sk
200.- Sk
10,-Sk
36,- Sk
200,- Sk

i

I

25,- Sk
100,- Sk
150,- Sk
200,- Sk
50,- Sk
50,- Sk
100,-Sk
100,- Sk
50,- Sk

1 použitie
Prvá
Ďalšia (skôr)
I strana
Obojstranne

500,- Sk
150,- Sk
300,- Sk
celá suma
2,-Sk
3,-Sk

Úľavy stočné:
Vo výške 100% pre občanov:
, ktorí majú v obci trvalý pobyt a dlhodobo sa zdržiavajú v zahraničí,
Vo výške 50% pre občanov:
, študenti, ktorí bývajú na internáte a ktori sa preukážu potvrdením zo školy alebo čestným prchlásenirn,
, pracujúci mimo miesta trvalého bydliska, taktiež musia predložiť potvrdenie alebo čestne prehlásenie
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Babka
rokov

Alžbeta

Blichárová

má

99

Štrnásteho
novembra toho roku
sa
Alžbeta
Blichárová,
rod.
Pirohová,
dožila
vzácnych 99. narodenín. Pri tcjto priležitosti sa
vo farskom chráme v Tcrni konala svätá omša,
ktorú slúžil vdp. farár lrnnch Andcrko.
V ten
deň jubilantku
navštivil
starosta
obce Peter
Kosec1nik a pracovníčky obecného úradu. ktori
jej k narodeninám
zablahoželali
a odovzdal i
kyticu a malú pozornosť
'.
Babka Alžbeta
Blichárová
so svoj I ITl
manželom
(
tcrill.
už nebohým)
Jánom
Blichárorn
vvchovali (, deti a to Frlorncnu.
Alžbetu, Má;ill. Elcnu. lintona a Magdalénu
Má 17 vnúčat, 29 pr avnúčat a 10 prapravnúčat.

Jubilantka
sa
narodila
14.11.1
'JOi<.
Prežila
dve
svetove
vojny a niekoľko
spoločenských
systémov. Cel}' svoj doterajši
pracovný život pracovala v poľnohospodárstve
a starala sa o mnoh početnú rodinu. Aj v tomto
vysokom veku sa denne zúčastňuje na svätých
omšiach v sprievode dcéry Magdaleny. Babke
Alžbete Blichárovej
želáme pevne zdravie. aby
me jej v decembri 200R mohli zablahožclut
k stému výročiu narodenia.

- r-

Správa
o činnosti
poriadku.

komisie

verejného

Dovoľte, aby som Vás informoval
o práci komisie verejného poriadku (ďalej len
KVP), ktorá už rok pracuje pri Oeľ! Terňa
v tomto zloženi:
-prcdseda K VP- František Gccik
-členovia
KVP- Bohuš Kivadcr. Ing. Dušan
Duplinský, Koloman Giňa
KVP počas tohto jedného roka zasadala štyri
krát, aby riešila sťažnosti občanov
a ich
podnety.
Jednalo sa hlavne () ncšenic
susedských
sporov. Chcem upozorniť na tu, žt: úlohou KVP
je snažiľ sa o to, aby sa sporné strany zmierili
resp. dohodli. Smutné je, že nic vždy sa komisii
podari nájsť 7J1lÍer a problémy ďa lej pretrvá vajÚ.
Občiansky zákonník vo vzťahu k susedskýrn
právam a povinnostiam ustanovuje, že každý
vlastník je povinný zdržať sa všetkého, čím by
nadmieru primeranú pomerom obľažoval iného
alebo čim by vážne ohrozoval výkon jeho
práv. Na toto ustanovenie sa často v praxi
zabúda a zbytočne dochádza ku konfliktom.
hcern podotknúť, že sa to netýka iba rómskych
obyvateľov. Stretávame sa s tým, že aj
u ostatných spoluobčanov častokrát chýba
tolerancia,
znášanlivosť
a ochota
riešiť
problémy. KVP sa pri svojej práci pridržiava
zákona o priestupkoch, ktorý špecificky rieši
takéto prípady a hovorí, že priestupku sa dopustí
občan, ak inému ublíži na cti tým, že ho urazi,
ohovori, vyhráža sa mu, alebo ho vydá na
posmech. Za tento priestupok môže K VP udeliť
pokutu do výšky l DOO,-Sk.
Vzhľadom k tomu, že bolo veľa sťažností zo
strany občanov na voľne potulujúcich sa psov,
ktorí ich ohrozujú
a robia škody, obecné
zastupiteľstvo dalo za úlohu KVP túto vec
prešetriť a urobiť opatrenia. K VP urobila
fyzickú kontrolu stavu psov a zistila, že 3 l psov
je neprihlásených a nie je za nich zaplatená dalí.
Taktiež zistila, že psy sa naozaj voľne pohybujú
po katastri obce. Upozorňujem občanov, :l.C
každý kto chová zvieratá, musi zabezpečit', aby
tieto zvierata nerobili škodu iným. To znamená.
7..c maj iteľ psa, sliepok a všetkých ostatných
domácich zvierat zodpovedá za toto zviera a ak
uniká,
majiteľ zvieraťa musi urobiť také
opatrenia, aby k tomu nedochádzalo. Majiteľ
psa v plnej miere zodpovedá za škody, ktoré illU
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pes spôsobi na cudzích alebo susedných
pozemkoch.
Prosim o dodržiavanie
tohto
upozornenia, vyhnete sa tak problému, že voľne
pobehujúci pes urobí škodu, alebo ohrozuje
bezpečnost' občanov, najmä v skorých ranných
hodinách.
Malé krádeže, či už stavebného materiálu
alebo poľnohospodárskych plodín z. poli, tiež
nepnspicvajú ku skvalitňovaniu medziľudských
vzťaho . Jeden prípad došiel až tak ďaleko, že
ho rieši pol ícia. Myslim si, že v dnešnej dobe
má už každý dosť možností na zabezpečenie
rodiny a bývania a nikto nic je odkázaný na
krádeže.

František Cerili
predseda komisie verejného poriadku

Správne

tušenie

Uzimcné kvieťa
betlehemské
Dieťa
podivné to časy nastali
Koniec strastiam mukc
s čapicami v ruke
pastieri sa náhlia k maštali
H ra obloha horí
spievajú už zbory
proroctvo sa plní do vety
Mesiáša tuším
pochybnosti 7 duši
vymctá chvost zlatej kométy

Tomáš Majerník

Vysokoškoláci na Hradisku
1:301a nedeľa 25.novcmbra.Do
autobusu pred tcrnianskyrn
farským kostolom nastupovala
skupina mladých
rudi. Boli to študenti a študentky Teologickej
fakulty v Košiciach Katolíckej
univerzity v Ružomberku, ktorí strávili víkend na l lradisku.
Počas cestovania sa naskytla chvíľa na rozhovor.
Vedúca tohto spoločenstva.
sr.Beáta
Matisová C.I. nám povedala: .. Toto sústredenie sa uskutočnilo v rámci nášho štúdia a jeho cieľom
bolo prehlbcnic našej viery a možno aj vzájomné povzbudenie
pred začínajúcim
skúšobným
obdob im. Keďže sme všetci spolužiaci, snažili sme sa zjednotil' naše spoločenstvo. Prišli medzi nás aj
kňazi z Košic. ktori nám dávali podnety na vzájomné diskusie. Mali sme aj sväté omše. V tomto
školskom roku nás čakajú bakalárske
skúšky." Študentka Marianna poznamenala:
,. Aj sme si
oddýchli a zabudli na každodenné starosti. Potrebovali sme načerpať nových sil. lebo skúšky sú predo
dvermi." Študentka Lucia dodala: ., Bol to víkend plný zábavy. prehlbovania našich vzájomných
vzťahov. ale aj nášho vzťahu s Kristom."
Hradisko. miestna časť Terne.j e skutočnou oázou pokoja. Študentom teológie želáme úspešne
zvládnutie študijných povinnosti.
Tomáš Majerník
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Zdravotne

v Prešove

postihnuti na akciách

Základná organizácia Slovenského
zväzu zdravotne postihnutých ( ZO SZZP) v Terni vyvíja
pozoruhodnú činnosť. Jej členmi sú zdravotne postihnutí občania nielen z Terne, ale aj z Mošuruva,
Malého Slivnika, Veľkého Slivníka a Babinho Potoka. Predsedníčkou organizácie je Mária Oravcová,
podpredsedom
Vincent
Palenčár,
tajomníčkou
Anna Lazoríková,
kultúmou
referentkou
Elena
Vertaľová, športovým referentom Jozef Kivader, pokladuíčkou
a hospodárkou Helena Kaščáková
a revízorkou Marta Kivaderová.
Členovia ZO SZZP v Temi sa okrem miestnych aktivit zúčastnili na akcii Krása života
v prešovskom Čiernom orle (PKO). Prvou časťou podujatia bola výstava ručných prác, kde mali
výstavný priestor aj členky tcrnianskej organizácie. Vyvrcholením podujatia bol galaprogram, na ktorom
bola aj volba ,. Babky a dedka 2007".Toho
roku sa ,_ Babkou roka .. stala Mana Kovalíková
z Hermanovicc a titul"
Dedko roka c; ziskal Jozef Bugoš z Radatic. Príde na budúci rok aspoň jeden
z titulov do Teme? Na podujatí sa z našej ZO nesúťažne zúčastnili: M. Oravcová, H. Kaščáková.
II.
Mochnacká, J. Kivader a A. Kivaderová. Na niektorých z nich sa usmialo šťastie v tombole. Uvedenú
akciu vysoko vyzdvihla aj zástupkyňa primátora
Prešova Katarína Ďurčanská, Naša ZO mala zastúpenie
aj na seminári so sociálno - zdravotníckou tematikou
pod názvom Deň zdravia, kde bolí prezentované
zdravotné pomôcky firiem VEKON a MEYRA. Predsedníčka Okresnej rady SZZP Renáta Oravcová
v ten deň povedala: .. Účelom týchto sem inárov je pozdvihnúť
informovanosť a právne povedomie
zdravotne postihnutých občanov v sociálnej a zdravotníckej oblasti." Zdravotne postihnutí si zo strany
spoločnosti zaslúžia pozornosť aj konkrétnu pomoc.
Tomáš Majerník

SI'RÁVA
ľERNI

EVIDENCIE

OBYVATEĽOV

V

BL\1I0ŽELÁME
NOVOMANŽELOM
Stanislav Molka a Erika Molková .rod. Stachová
ižnik a Mgr. Jana Nižniková,
Jozef
rod.
Krajňáková
NARODILI SA:
Miroslav Giňa
Dávid Timura
Michal Marcin
Mário Giňa
Karin Tokárová
Mohamed Aboud
Timea Ďaďovská
Veronika Giňová
Matúš Giňa
Alena Giňová
Samuel Giňa , 1.1.2008
o 3,30 hod.
dieťa v prešovskej pôrodnici

NAVŽDY NÁS OPUSTILI:
František Golodžej, 80- ročný
Eva Miková,34-ročná
Rudolf Majerník, 7 l-ročný
BLAHOŽELÁME

K JUBILEÁM:

99 rokov
Alžbeta Blichárová

80 rokov
Július Brunári
60 rokov
Andrej Majerník
50 rokov
Milan Macko
ako

prvé
Ľubica Brunárlová
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