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Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky, nech
otvorená náruč betlehemského Jezuliatka rozmnoží vo
Vás lásku, zdravie, pokoj, úspech, štedrosť v dňoch
vianočných, ale aj v nastávajúcomNovom roku
Z úprimného srdca Vám všetkým že a
Obecné zastupiteľstvo a st

Na dvere klopú Vianoce I
Celý kresťanský svet prežíva adventný čas - čas
príprav na príchod lásky a svetla - Ježiša Krista.
Mikuláša s nošou plnou darčekov už máme za
sebou. Mestá a obce začínajú dýchať sviatočnosťou,
predvianočnou atmosférou času radosti,veselosti a úcty.
Na dvere už klope obdobie vianočných sviatkov. V
tento čas sa akosi viac otvárajú srdcia a duše ľudí pre
radosť a pokoj. Je to obdobie,keď sa ľudia navzájom
dôvernejšie oslovujú, milšie sa
prihovárajú,vrelým
stiskom rúk si navzájom želajú dobré zdravie, šťastie,
pokoj a lásku.
Vraciame sa k zvykom a obyčajom. Aj v našej obci
predvianočnú atmosféru sme umocnili postavením
osvetleného stromčeka na dvore OcÚ.Žiaľ, hneď v prvý
deň naša snaha a radosť bola zničená. Niektorý náš
občan okradol stromček o elektické žiarovky. Stromček
zhasol. Zostal bez svetla, toho svetla, ktoré symbolizuje
príchod Jezuliatka.
/pokračovaniena str.9/
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Spravodajstvo z obecného

zastupiteľstva
V mesiaci august - december
1995 sa uskutočnili zasadnutia
obecnej
rady
a
obecného
zastupiteľstva,na ktorých poslanci
prediskutovalidôležité úlohy:
- Stav na úseku rozostavanej
kanalizácie a ČOV.Stavebné práce
sú
pozastavené z dôvodu
nedostatku
fin.
prostriedkov.Pokračovať
vo
výstavbe je podmienené dostatkom
fin. prostriedkov,ktoré obec nemá a
je odkázaná na pomoc od štátu
prostredníctvom
žiadostí
cez
Okresný úrad ŽP Prešova cez
MinisterstvoŽP SR Bratislava.
- Prípravné práce združenej
výstavby plynofikácie ,a to od
výberu
staveniska, územných
konaní, rôznych rozhodnuti ŽP,
vypracovanie
projektovej
dokumentácie až po vybavovanie
stavebného povolenia. Projekty sú
už spracované, ku ktorým štátne
orgány dajú svoje stanoviská, na
základe ktorých ObÚ ŽP Prešov
svojím rozhodnutím vydá stavebné
povolenie.
Víťazom konkurzného konania
Idodávateľom/ pre túto výstavbu sa
stal Gaskomplet Prešov. Podľa
uzatvorenej zmluvy o diele a
prísľubu Plynárenského priemyslu
Košice a Prešov s jej realizáciou by
sme mali začať v marci budúceho
roka.
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Bol
prerokovaný
program
odpadového
hospodárstva,
na
základe ktorého budeme separovať
KO. Podmienky separovania
triedenia budú zverejnené vo
všeobecnom záväznom nariadení
obce.
- Pozemkové úpravy, ktoré robila
Geodézia Revúca, nie sú ešte
ukončené. V tomto čase sa spracúva
"Register obnovenej
evidencie
pozemkov."O ďalšom vás budeme
informovať.
- Zhodnotili sa verejnoprospešné
práce, ktoré boli počas roka
zamerané na skrášľovanie životného
prostredia a čistotu obce.
- Riešili sa majetkoprávne záležitosti,
obecný
majetok,
zakúpenie
potrebného inventára, predaj majetku
apod.
- Pre naše deti sme zorganizovali v
spolupráci so sponzormi a miestnym
klubom KDH mikulášsku nádielku
spojenú so súťažou a darčekmi.

......
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Ide o životné prostredie, teda o nás!
Kvalita životného prostredia zďaleka nie je problém,ktorý by našu verejnosť
ťažil. Prejavuje sa to správaním občanov k prostrediu, ktoré nás obklopuje. Je to
dôsledok nedostatočne rozvinutého povedomia.
Tejto problematike sa v minulýchrokoch venovalo málo pozornosti a kým sa
stane súčasťou životného štýlu, ešte uplynie nejaký čas. Je to úloha dlhodobá,
ktorú treba riešiť už teraz.
Medzi tieto úlohy patria odpady a ich zneškodnenie. V obciach je to
komunálny a priemyselnýodpad. Stále rastúce finančné náklady a poplatky na ich
zber, odvozy a zneškodnenie lna skládku! sa musia každoročne premietnuť do
obecného rozpočtu.
Odpady boli aj predtým. Chýbali im však mená, neboli predpisy, neboli
kontroly. V r. 1991 sa udiala významná vec:
- bol schválený zák.238/91 o odpadoch. U nás je to prvá priama norma týkajúca
sa odpadu a zrazu tu boli predpisy, úrady ŽP. ZO stavu nula sme rovnými nohami
pristali do podmienok,ktoré sa vo vyspelých európskych krajinách vyvíjali
desaťročia. V rokoch 1992-1995 boli schválené ďalšie zákony o odpade ako aj
rôzne vyhláseniaa nariadenia,ktoré sme sa museli rýchle naučiť.

/

Tento dlhý úvod bol potrebný na to ,aby som poukázala na skutočnosť,že
odpady tu boli už dávno, ale legislatíva - pravidlá hry len nedávno a že sa na
tomto úseku všetci učíme, pôvodcovia, obce, kontrolóri, štátna správa i
obyvatelia.
Dá sa povedať,že vyspelá legislatívaje trochu viac vpredu ako "spoločenské"
vedomie.
Aké sú skúsenosti po rokoch ? Koho to postihlo, koho to trápi? Obce a
mestá sú zo zákona zodpovedné za nakladanie s komunálnym odpadom na
svojom území. Musia vedieť, koľko odpadu za rok vznikne a odpad vyhovujúcim
spôsobom zneškodniť Inie vytváranímdivokých skládok!, predtým ešte triediť.
Pre vašu informáciu v r. 1994 na skládku do Hubošoviec sme vyviezli 262
ton odpadu a zaplatili za to poplatok 80 tis. Sk Obecnému úradu Hubošovce.
Situácia je skomplikovaná tým,že odpad produkujú obyvatelia a obec musí
hľadať fin. prostriedky, ako túto situáciu vyriešiť v súlade so zákonom.
Úrady ŽP na základe zákona vyžadujú plnenie predpisov v odpadovom
hospodárstve. Obyvateľov na celej "odpadárskej " problematike zaujíma iba cena,
ktorú budú musieť zaplatiť za vývoz smetí. Pre väčšinu obyvateľov sa problém
začína a končí vysypanímodpadu do kontajnera a niekedy vedľa kontajnera.
To,že za kontajnerom existuje ešte celá reťaz práce - zber,
odvoz,
zneškodňovanie, nákup nafty, problémy s osádkou, údržba vozidla a podobne,
vie len máloktorý občan.
/pokračovaniena str.4!
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Skúsme sa trochu zamysieť nad možnosťou nájsť čo najlepšie riešenie na
problém odpadov.Zákon o odpadoch ukladá povinnosti pôvodcom odpadu: obcí,
podnikom a podnikateľom. Ako som už spomenula, obec netvorí odpad,
produkujú ho obyvatelia. Obec má viacero možnosti, ako tento vzťah ovplyvniť:
al právne - vydaním všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s KO,
bl ekonomicky - zavedením separovaného zberu,
- stanovením poplatku zapoužívanie malých a veľkých smetných
nádob,
cl politicky- obec môže rozhodnúť,že časť ceny za zber, odvoz a
zneškodnenie KO bude hradiť z vlastného rozpočtu, avšak pri
dostatku fin. prostriedkov,
dl ekologicky a esteticky- prijatím programu obnovy dediny na
skrášľovanie pracovného a životného prostredia.
Niektoré obce to už pochopili a začali so separovaním KO.Znížením
množstva KO a zavedením separovaného zberu obec dosiahne zníženie nákladov,
ktoré fin.prostriedky môže použiť na ekologické stavby, resp., si vylepšiť
soc.oblasť. Obecný úrad v súlade so zákonom má spracovaný a ObU ZP Prešov
schválený "Program odpadového hospodárstva" na r. 1994 - 2000. Separovanie
KO je rozdelené na jednotlivé etapy. V prvej etape r.1996 začneme separovať triediť sklo a papier. Pri triedení odpadu dôležitú úlohu má obyvateľ, ktorý už
doma vytriedí hlinu.burinu.konáre a lístie.ktoré použije ako hnojivo. A ako je to
so žumpovým odpadom? Obce, ktoré ešte nemajú vybudovanú kanalizáciu,
zamorujú až 50% spodné vody. Na príčine nie sú len poľnohospodárske družstvá
ktoré vyvážajú tekutý odpad na naše polia, ale aj občania. Do domových žúmp
neodtekajú len fekálie, ale aj chemikálie, saponáty. Vývoz žumpy tri - štyrikrát
do roka je drahý, a preto niektorí majitelia robia to tak ,že prerazia dno a odpad
presakuje do spodných vôd a studní. Nedodržiava sa ani vzdialenosť medzi
žumpou , hnojiskom a zdrojom pitnej vody.
Obec a úrad ŽP môže za to uložiť pokutu. Pokuty idú do štát.fondu ŽP a
odtiaľ spätne sa prerozdeľujú obciam a mestám na ekologické stavby, ako
vodovody, kanalizácie, ČOV, plynofikáciea iné.
Ročne je vo fonde l miliarda Sk a požiadavky zo straby jednotlivých obcí a
miest prevyšujú20 miliárd Sk.
Okresné úrady ŽP v týchto dňoch prehodnocovali jednotlivé žiadosti na
ekologické stavby a zostavujú poradovník uchádzačov o finančné prostriedky.
Okresný poradovník je zostavený podľa dôležitosti stavieb. A tak Rada fondu pri
ministerstveŽP SR prerozdelí fin.prostriedky vo forme štátnych dotácií obciam a
mestám.
Veríme, že pán minister ŽP Slovenskej republiky Ing. Zlocha svoj sľub splní
a poskytne nám štátnu dotáciu na našu rozostávanu kanalizáciu a ČOv.
Len ukončením kanalizáciea ČOV sa nám vyriešítento palčivý problém.
AT.
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Slávnosf vivry a oddanosti
Veriaci z ternianskej farnosti 4. novembra t.r. zažili veľkú udalosť. Do Terne
zavítal svätiaci biskup Košickej diecézy Mons.Bernard Bober.aby tu spolu s
veľkým počtom kňazov celebroval svätú omšu pri príležitosti 20 rokov kňazstva
a životnej šesťdesiatkynášho duchovného otca vdp. Imricha Anderku.
Bola to o to väčšia slávnosť, že sme si všetci pripomenuli aj vyrocie
narodenia otca biskupa Bernarda Bobera. Medzi koncelebrantmi najsvätejšej
obety boli prítomní aj kňazi - o. Milan Balica z Nižnej Šebastovej,o.Ján Sedlák z
Kendíc,o. Stanislav Palenčár z Belej nad Cirochou /rodák z Mošurova! a o. Tibor
Závadský z farnosti Košice - juh,ktorí spolu s naším duchovným otcom pred 20
rokmi prijalisviatosť kňazstva z rúk otca biskupa Mons. Júliusa Gábriša.
Ďalšimi koncelebrantmiboli Mons. František Dlugoš, ThLic. Gabriel Ragan,
o.Félix Majerník, SVD, oján Biroš, o.Jaroslav Naščák, o.František Mašľár,
o.Pavol Marton, o.František Slovák,o. Vendelín Korínek ... Na slávnosti sa
zúčastnili aj kňazi: ThDr.Stanislav Stolárik, o.Vojtech Kmec, o.Matej Babčák, o.
Kamil Jankech, o. Ján Jenčo, o. Vincent Kollár, o. Andrej Onderko,O.Štefan
Jusko a ďalší.
Otec biskup Mons. Bernard Bober v homílii zdôraznil význam Kristovho
kňazstva." Ak bude v nás Kristov duch" - povedal - "spolucítenie jedného s
druhým.spolupráca.bratstve,vyhľadávanie možností ako sa stretnúť,ujednocovať
sa v názore,pestovať skutočné. dobro Krista a mužov poznačených sviatostným
kňazstvom.potom nebude zrejme strachu z toho.či niekto vydrží,alebo nie... "
Po skončení svätej omše sa v mene veriacich prihovoril pán kurátor Anton
Majerník,ktorý o. i. povedal: "Duchovný otec,päť rokov ste medzi nami a my
môžeme povedať, že máme horlivého kňaza, kňaza, ktorý v službe Bohu a
veriacim nepozná únavu" Nasledovali kytice vďaky. Otec biskupjubilantovi ale aj
všetkým veriacim odovzdal pozdrav od Jeho Excelencie otca arcibiskupa Mons.
Alojza Tkáča.Bola to vel'kolepá slávnosť viery,prejav oddanosti veriacich našej
svätej Cirkvi a oslava TrojjedinéhoBoha.
Po skončení bohoslužiebsa kňazi na čele s otcom biskupom, rehol'né sestry,
bohoslovci a početní veriaci stretli na spoločenskom posedení v kultúrnom
dome,kde sa k jubilantom prihovorila gratuláciou a poďakovaním za všetkých
starostov a občanov z celej farnosti starostka obce p. Anna Tokárová. Domov
sme sa rozišli s radostným pocitom v srdci, že nijaké spoločenstvo l'udí na svete si
nevie oceniť hodnotu medziľudských vzťahov tak, ako spoločenstvo veriacich
kresťanov. Nad tým všetkýmvšak dominuje láska k nášmu nebeskému Otcovi.
Tomáš Majerník

Nová právna úprava pozemkového vlastníctva
Nový zákon 180/95 Zb. dotýka sa dôležitej problematiky,ktorá zaujme
všetkých vlastníkov poľnohospodárskej a lesnej pôdy. Usporiadanie
pozemkoprávnych vlastníckych vzťahov - znamená identifikovať vlastníka
častokrát v druhej až tretej generácii po pôvodnom vlastníkovi.
Tento zákon má tri časti: 1. časť pojednáva o spôsobe spresnenia evidencie
pozemkov,
2. časť vymedzujezásady o nakladaní s pozemkami
neznámych vlastníkov,
3. časť opatrenia proti drobeniu pozemkov.
Prvá časť zákona upravuje zisťovanie údajov o pozemkových a právnych
vzťahoch k ním a o tom, ako sa bude zostavovať a schvaľovať "Register
obnovenej evidencie pozemkov".Administrativnekonanie na obnovu evidencie
pozemkov a právnych vzťahov k ním sa vykonáva pracovníkmi geodézie, resp.
komisiou určenou pozemkovým úradom.V nášej obci konanie na obnovu
evidencie pozemkov prevádza Geodézia Revúca v spolupráci s vlastníkmi resp.
užívateľmi. Správny orgán, v danom prípade pozemkový úrad po odsúhlasení
zabezpečí zostavenie návrhu registra a tento po rôznych pripomienkach
schváli.Schválený register bude verejnou Iistinou,na základe ktorej príslušná
správa katastra zapíše údaje do evidencie katastra.Tento proces nepochybne
urýchli proces obnovenia a spresnenia evidencie pozemkov a právnych vzťahov
k ním.
Druhá časť zákona vymedzuje zásady o nakladaní s pozemkami
neznámych vlastníkov i lehote vykonať kroky na preukázanie svojho
vlastníctva.Neznámych vlastníkov bude zastupovať Slovenský pozemkový
fond.Zákon v par. 15 ustanovuje,že pozemky zapísané v registri obnovenej
evidencie ako pozemky neznámych a nezistených vlastníkov prejdú po uplynutí
5 rokov od účinnosti tohto zákona do vlastníctvaštátu.
V tretej časti zákona sú vymedzené opatrenia proti drobeniu pozemkov.Sú
tu sústredené dve základné ustanovenia,ktoré majú zabrániť dalšiemu drobeniu
pozemkov v extraviláne.Obidva majú sankčný charakter.Podľa prvého ,ak
vznikne rozdelením poľnohosp. pôdy pozemok s výmerou menšou ako 2 ha,
nadobudateľ bude povinný zaplatiť peňažný odvod /pokutu/.Podľa druhého
ustanovenia,ak vznikne rozdelením poľnohosp. pôdy pozemok menší ako 0,5 ha
prejde vlastníctvotakýchto pozemkov za primeranú náhradu do vlastníctva štátu
/pokračovanie na str. 7 /
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za predpokladu, že ani jeden
z dedičov do troch mesiacov
odo dňa, kedy ich súd vyzval
o nadobudnutie pozemkov,
neprejavia záujem. Vyjadrenie
dedičov musí mať písomnú
formu a nemožno ho
odvolať.
Premlčacia doba
takéhoto postupu dedičov je
10 rokov. Domnievame sa,že
zákonná úprava zabraňujúca
drobeniu pozemkov bude
opodstatnená a naplno sa
uplatní až po vykonaní
pozemkových úprav, teda až
po komesácii pozemkov.
Uverejnením
novej
právnej úpravy pozemkového
vlastníctvachcepie upozorniť
občanov , aby si čím skôr
vysporiadali
svoje
nehnuteľnosti
pozemky
I role, lúky, pasienky, lesy l.
AT.

Je čas zakáľačiek.
Blíži sa čas domácich zakáľačiek,
ktoré
ukončia život vykŕmených
ošípaných. Chovateľ pre potreby svojej
vlastnej domácnosti môže
odporaziť
drobné zvieratá, ako sú králiky, hydinu,
ošípané, ovce, kozy, ale nie hovädzí
dobytok, ak budú mäso konzumovať len
členovia jeho rodiny. Avšak v záujme
ochrany svojho zdravia, zdravia svojich
najbližších by mal prizvať veterinárneho
lekára na prehliadnutie
mäsa:po
odporazení lak je ošípaná
klinicky
zdravá! a aj pred odporazením lak je
ošípaná chorá/.
Dôležité je vedieť,že mäso a orgány
jatočných ošípaných lovi ec aj kôz! z
domácich
zakáľačiek
podliehajú
povinnému veterinárnemu
vyšetreniu
pred zabitím a pri zabíjaní, ak ich mäso je
určené pre spoločné stravovanie,alebo na
predaj pre spotrebiteľov.
~ je mäso ponúkané na predaj v
rozpore s ustanovením zákona, takýto
čin sa klasifikuje ako priestupok s
vysokou pokutou.
Kto teda chce mäso zo svojej
ošípanej dať či predať, musí zabezpečiť
odporazenie ošípanej na bitúnku, kde
veterinárny lekár prehliadne zviera a po
odporazení posúdi mäso a všetky orgány.
Ak nemáme záujem o bolesti brucha,
kŕče, zvracanie, hnačky, teploty, zápal
žalúdka či čriev a ak nechceme dostat
salmonelózu ,vyvarujme sa takéhoto
mäsa,
ktoré nebolo veterinárnym
lekárom prehliadnuté.
I prevzatéro SV I
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OZNAMY

Dňa 1. decembra 1995 bolo
otvorené nové Obvodné oddelenie PZ
SR IPolicajná stanica! vo Veľkom Šariši
s územnou pôsobnosťou aj pre obec
Tenia, Babin Potok a Hradisko. Ich
dočasné sídlo je v budove MŠ pri
železničnej stanici.V prípade potreby
volajte č.09l 762992.
Dňa 15.decembra 1995 Klub
slovenskej turistiky v Terni pod
vedením
predsedu
p.
Václava
Senderáka zhodnotil svoju prvoročnú
činnosť, ktorá bola bohatá na akcie a
ktorého heslom je : "Poznaj a chráň
prírodu !" Na rok 1996 má klub
spracovaný
bohatý
športový
program,ktorých sa môžete zúčastniť.
Pre svojich členov má k dispozícií
športové náradia:
bežky,lyžiarky,
palice a ruksaky za určitý poplatok.
Priďte medzi nás!
V nedeľu 17.decembra 1995 sa
uskutočnila členská schôdza TJ, na
ktorej bol zvolený 5 - členný výbor v
tomto zložení:Ján Pastirčák, Stanislav
Kivader, Ján Staško, Peter Sabol a Jozef
Bača.
Blahoželáme im !
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Žeby tento nezodpovedný človek mal
radosť zo spôsobenej škody? Malo by
to byť tak, že ak nemôžem pomôcť ,
neubližujeminým a neničím spoločné.
Nech len dobro zasiahne naše
srdcia a len dobré skutky sú ozdobou
na našom vianočnom stromčeku.
Vianoce sú sviatky pokoja a
porozumenia v rodine
medzi
blízkymi a priateľmi. Je to pokoj a
porozumenie
vyvierajúce
z
kresťanskej tredície.Zachováva sa ,šíri
sa
a
dokáže
ovplyvniť
celé
národy.Porozumenie, o ktoré sa
snažíme, je magická sila, vedie k
pokojnému spolunažívaniu. A tento
vianočný čas by mal byť časom
pokojného spolunažívania.
starostka obce
Anna Tokárová

Dňa 22.decembra
1995 sa
uskutoční
hodnotiaca
členská
schôdza PO a DPZ, na ktorú
všetkých členov srdečne pozývame.
Obecný úrad ponúka občanom
kopírovacie služby s poplatkom 1.- Sk
za stranu.
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Stredoveké osady v blízkosti Terne
Okolie Teme bolo v stredoveku husto osídlené, Existenciu zaniknutých obcí,
resp, osád dnes už pripomínajú iba niektoré chotáme názvy a hodnoverné
svedectvá o nich podávajú archívne pramene. Systematický výskum v tomto
smere urobil prof. PhDr.Ferdinand Uličný, DrSc., ktorý je veľkým znalcom
osídlenia územia Šariša. Pripomeňme si aspoň tieto zaniknuté sídliská: Kľačany,
Nagyfalu, Rakoš, Steflaka a Šalgov.
KI'ačany, ako uvádza F. Uličný, existovali už v l Lstoročí. Pôvodný názov
lpodľa B.Varsikal je odvodený od slova kľača, teda kobyla. Zdá sa, že Kľačany
boli dedinou chovateľov kobýl /koníl ešte pred príchodom Maďarov, teda aspoň
v 9.,resp.,resp.I1.-12.stor. Neskôr bol názov obce uvádzaný v pomaďarčenej
podobe Kelechen. Boli Malé a Veľké Kľačany. Obidve obce možno lokalizovať
medzi dnešné chotáre Terňa a Hubošovce,
Dedina Nagyfalu bola tiež na západ od Teme a podľa písomných prameňov
jestvovala už v r. 1310, Podľa F. Uličného " ... možno jestvovanie tejto dediny
predpokladať aj v druhej polovici 13, stor." Názov Nagyfalu možno prekladať
ako Veľkú Ves. Zemania Tekulovci Malou Vsou /Kisfalul nyzývaliHubošovce.
Dedina Rakoš sa nachádzala v juhovýchodnej časti chotára Terňa už v 14.
stor.V r. 1427 bolo v Rakoši zdanených 10 domácností formou dane z porty,
okrem richtarovej. V 16. stor. sa už obec nespomína.
Steflaka - táto obec, resp. osada sa spomina už v r. 1402, teda musela
existovať už v predchádzajúcom storočí. Možno ju lokalizovaťjuhovýchodne od
Teme. Pravdepodobne bola pomenovaná podľa zemana Štefana z rodu
Tekulovcov.
Na sever od Teme bola osada Šalgov. Pod týmto názvom sú dnes známe
chotárne názvy Šalgov /les! a Podšalgov Ipozemky-role/. F. Uličný uvádza, že v
roku 1546 to bol už iba "územný majetok, na ktorom už neboli obydlia.
ti

Treba ešte poznamenať, že názvy uvedených sídlisk sú v historických listinách
uvedené v rôznych podobách. Kam siahajú naše korene? Ktovie,či dávni
predkovia mnohých z nás nepochádzali z niektorej už zaniknutej obce - osady:
Kľačany, Nagyfalu, Rakoš, Staflaka alebo Šalgov.
T,M,
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Spravodajstvo z oMcného zastupiteľstva
/pokračovaniero str.2/

- Niekol'kokrát riešila sa otázka
zvyšenej aktivity telovýchovnej
jednoty, vylepšenievýsledkovjarnej a
jesennej súťaže, financovaniea iné.
- Na decembrovom zasadnuti bolo
prejednané a schválené čerpanie
obecného rozpočtu za január september 1995.
- Zlú kvalitu elektr. energie lna
vyšnom koncil Východoslovenské
energetické závody Prešov chceli
riešiť výstavbou káblovej prípojky.
Vzhl'adom na vel'kú záťaž el.siete
napojením vel'kého
množstva
el.akumulačiek a kotlov by sa týmto
problém nevyriešil. Preto VEZ sa
rozhodli pre
výstavbu novej
trafostanice s
umiestnením na
vyšnom konci obce.
- Dňa l 8. decembra 1995 sa
uskutočnilo mimoriadne zasadnutie
OZ, na ktorom poslanci určili výšku
sadzby dane z nehnutel'ností u
jednotlivých kategórií nehnutel'ností
a
to
všeobecným zavazným
nariadením
obce,ktoré
bude
zverejnené na obecnej tabuli.
Daňové priznanie o dane z
nehnutel'ností na rok 1996 je
daňovník povinný podl'a zákona
predložiť OCÚ do 31.januára 1996.
Daň z nehnutel'ností správca dane
vyrúbi do 15. marca 1996.
- V závere boli riešené pripomienky
nanášané občanmi prostredníctvom
poslancov a starostky obce.
A.T.

II

Blahoželäme

jubilantom:

Vitajte medzi nami:

Štefan Lazorík

80 rokov

Roman Giňa

Matej Varga

Margita Kivadrová

70 rokov

Dávid Sedlák

Lukáš Giňa

Antónia Senderáková

50 rokov

Jozef Bača

Jakub Leško

Anton Majerník

60 rokov

Róbert Giňa

Ľuboš Varga

Marta Kakaščíková

50 rokov

Helena Šarišská

60 rokov

Helena Mochnacká

50 rokov

Mária Tvardzíková

50 rokov

František Dziak

60 rokov

Anna Hajtolová

60 rokov

Navždy näs opustila:

Väetko nailepäie
novomanželom:

Margita Hajtolová 21.11.1995

JozefKoscelník
Senderáková

a Zuzana, rod.

Nech odpočíva v pokoji!

Miroslav Šingľar a Júlia, rod.
Nagyová
Tomáš Štefaník a Zdenka, rod.
Pilárová
Jozef Il'ko a Zdenka, rod.
Uličná
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