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Zdarma

Váže",( občcmia ,

zo.suo

Vzhľadom na to,že náš časopis vychádza pred
veľkonocnými sviatkami, dovoľte mi, aby som Vám
zo srdca zaželala úprimnú radosť zo vzkriesenia
nášho Pána a vyprosiť mn~ho i10stí 01 Tohol
ktorý premohol smrť.
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t: starostka obcď

Vyhodnotenie
činnosti obecnej
samosprávy za
rok 1995

str.1

Vyhodnotenie činnosti obecnej samosptávy

za rok 1995
Vážení poslanci.milédámy,vážení páni!
Prvé volebné obdobie od roku 1990 nebolo pre nás
jednoduché, prebiehalo za výrazných zmien,
kompetencií, vzniku a formovania samosprávy a štátnej
správy. Začali sme sa učiť a riadiť po novom.
Do druhého volebného obdobia v r.1995 sme
vstupovali už s určitými skúsenosťami,poučení a so
zámerom sprehľadniť občanovi postavenie, aby ho
správne vnímal a mal rád svoj domov. Stále sa meniace
zákony a legislatívne zmeny sťažovali a sťažujú život
samosprávam, mestám i občanom. l napriek týmto
zmenám pustili sme sa do novej náročnej, zodpovednej
práce, a to vytváraním podmienok týkajúcich sa
základných oblastí života našich občanov.
Terajšia nová forma riadenia v samosprávach nie je
zlá. Dostatočne zabezpečuje možnosť samostatného
riadenia a
rozhodovania, pn ktorom nás nikto
neobmedzuje.
(pokračovanie na str.2)
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(pokračovanie ro str. l )

Obmedzované sú naše finančné prostriedky,ktoré obce do 3 000 obyvateľov
nemajú, pretože príjem doterajšieho rozpočtu stačí len na normálny život troch
našich obcí: Teme, Babinho Potoka a Hradiska.
Pri samosprávnom riadení máme priestor na dobré nápady, dobrú spoluprácu.
Vieme, čo nás trápi, kde sú problémy, čo je v obci prvoradé a pre obec dôležité.
Dôležitým nástrojom samosprávy pri plnení úloh je volebný program. Jednou z
kľúčových úloh volebného obdobia je pokračovať a ukončiť v prvom rade
rozostavanú kanalizáciu a ČOV. Trápi nás jej veľká rozostavanosť. Práce na stavbe
sú zastavené pre nedostatok finančných prostriedkov. Z celkového rozpočtu 42
mil.Sk doteraz je prestavaných 9 mil. Sk, z toho finančne vysporiadaných 5,7
mil.Sk Dodávateľom dlhujeme 3,3 mil. Sk. Na úplné dokončenie kanalizácie a
ČOV, aby čističkabola schopná prevádzky, potrebujeme ešte 25 miliónov Sk.
Niektorí naši občania sa pýtajú,prečo ako druhoradú úlohu neriešime výstavbu
miestneho vodovodu. Veľmi dobre vieme,že v obci je nedostatok pitnej vody, že
niektoré studne sú bez vody. Je to problém dlhodobý. Zdroj pitnej vody je až pod
Čergovom. Predpokladaný rozpočet tejto stavby je cca 40 miliónov Sk. Dve
ekologické stavby,ktorých finančný rozpočet je veľmi vysoký,nie je možné naraz
realizovať. Doteraz máme problémy s financovanímjednej stavby. Preto sme sa na
zasadnutí OZ rozhodli pre výstavbu plynofikácie, ktorú v rámci združených obcí je
možné už toho roku realizovať.
. .
Celkový rozpočet na túto stavbu
je 16 mil. Sk.
Projektová dokumentácia je
spracovaná,stavebné povolenie
na stavbu máme už na stole.
Bude teraz záležať len na tom,
ako rýchlo
Plynárenský
priemysel Košice a obce združia
finančné prostriedky, aby sa
stavba v stanovenom termíne
mohla začať realizovať.
Realizovať tieto zámery a ciele
vyžaduje od nás veľké úsilie,
čas, námahu, ale najmä dostatok
fin. prostriedkov.
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(pokračovanie

71) str.2)

A práve o to sa neúnavne snažím a
usilujem v presvedčení, že nájdeme
plnú podporu v štátnych orgánoch, ale
aj u samotného pána ministra Ing. J.
Zlochu, ktorého som dňa 18.1.1996
spolu s riaditeľom Ingstavu osobne
navštívila,
aby
našim
niekoľkonásobným žiadostiam konečne
vyhovel poskytnutím štátnej dotácie.
Pán minister finančnú pomoc prisl'úbil
až v druhom kole prerozdeľovania
fin. prostriedkov.

(

Ciele, ktoré sme si stanovili, sú v
daných podmienkach vzhľadom na
nedostatok fin.prostriedkov ťažké. ale
my sa ich nevzdávame.
Popri týchto náročných stavbách nemôžeme zanedbať i tie menšie úlohy a potreby,
ktoré sú pre chod obecného úradu potrebné a ktoré sa odzrkadľujú v čerpaní
obecného rozpočtu.
Každodenný život našich troch obcí ovplyvňujeme vydávaním všeobecne
záväzných nariadení, - obecných vyhlášok, ktoré je potrebné zo strany občanov
dodržiavať a plniť/ čistota obce, vývoz KO, dane z nehnuteľností, poplatky za psov,
smetné nádoby, PO a iné/.
Obecné zastupiteľstvo má veľmi ťažkú úlohu pri zostavovaní obecného rozpočtu,
nakoľko všetky naše doterajšie rozpočty stačili iba na normálny život našich obcí.
Najväčším problémom sú rozpočtové pravidlá,ktoré sa každým rokom menia v
neprospech samosprávy. Kým v roku 1991-92 samosprávy mali 100 % výnos z
dane z príjmov obyvateľstva a mali sme aj lokalizačný poplatok, po dvoch rokoch
výnos z dane prislúcha už štátu a lokalizačný poplatok daň z nehnuteľností
nenahradí.
Veľmi problematické je aj posudzovanie príjmov obcí z prenájmu nebytových
priestorovaz predaja nehnuteľného majetku. Na jednej strane štát obmedzuje
príjmy obcí z podielových daní, kým na druhej strane príjmy z predaja a prenájmu
podl'a zák.č.286/91 Zb. o daniach z príjmov zdaňuje a zároveň zák.č.138/91 Zb.
nám ukladá majetok obce udržiavať a zveľaďovať.
Rozdelenie kompetencií spôsobilo obciam problémy. Dane z nehnutel'ností sú
(pokračovanie na str.4)
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ro str.3)

ťažko vymáhateľné z dôvodu platovej neschopnosti daňového subjektu, v našom
prípade PPD Terňa, keď k 31.12.1995 nám dlhuje na dani z nehnutel'nosti 198 tisíc
Sk.
Z obecného ročného prehľadu aktív a pasív môžeme vyčítať,že hodnota obecného
majetku /budov, stavieb, strojov a inventára!je vo výške 20 mil. Sk.

°

prácu na obecnom úrade nie je núdza. Okrem bežnej práce, ako je účtovníctvo,
poplatky, dane, zvoz KO, evidencia obyvateľstva, PO, CO, štatistiky a rôzne
administratívnepráce,veľa času sme venovali našim občanom pri majetkoprávnom
vysporiadaní pozemkov, prinavrátenia pozemkových spoločenstiev/urbariátov/.
Práca na úseku samosprávyje veľmi náročná, rôznorodá, každý deň iná.Vyžaduje
celého človeka,v našom prípade o to viac, že spravujeme aj miestne častti:
Hradisko,Babin Potok aPodhradisko.
V súčasnom období v obci žije 989 obyvatel'ov,z toho rómskeho pôvodu
190,čoje 21 %.Naše problémy pred občanmi neskrývame, ale ich riešime osobne.

°

kultúrny život v obci v minulosti sa staral osvetový pracovník. Dnes na
vytvorenie tejto funkcie nie sú peniaze. Napriek tomuto problému snažíme sa
oživovať aktivitu pri organizovaní
obecných plesov, detských karnevalov,
mikulášskej nádielky, bábkového divadla, diskoték ,do obcí pozývame rôzne súbory
a skupiny. Pre občanov je k dispozícii obecná knižnica doplňovaná novým
knižným fondom. Pre občanov tretieho veku máme k spokojnosti vybavený klub
dôchodcov, ktorý je stále navštevovaný a členovia ho využívajú. V obci veľmi
dobre pracuje SČK. Touto cestou chcem sa znovu poďakovať tým občanom, ktorí
sú už niekoľkonásobnými darcami krvi. Nezabúdame ani na dobrovoľný požiarny
zbor, ktorý je ochotný kedykoľvek pomôcť.

/C~

Spokojnosť vyslovujem s klubom
turistov,ktorý
vďaka
svojej
pozoruhodnej
činnosti
získava
ďalších členov.Vel'kú radosť máme z
kresťanskej
mIádeže,majmä
dievčat,ktoré svojím spevom a
programom obohacujú duchovný
život našich veriacich občanov.
Z politickýchstrán a hnutí v obci
pracuje iba klub KDH, s ktorým
spolupracujeme na úseku práce s
mládežou. A čo úsek TJ?
(pokračovanie na str.5)
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Naše tri družstvá majú k dispozícii dobre vybavený športový areál. Výsledkyjarnej
a jesennej súťaže budú adekvátne dotáciám, ktoré budú schválené z obecného
rozpočtu?
O zdravotný stav našich občanov sa starajú traja lekári:detská,všeobecná lekárka a
zubný lekár. Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva od 1.4.1996 majetok zdrav.
zariadenia prejde bezplatným prevodom do majetku obce.
Okrem PPD Terňa sídlia v obci prevádzky:firma Aries - výroba pančuchového a
dámskeho tovaru, stolárstvo, drevointeriér, výroba pluhov, pohostinstvo, JUNO
cukrárenská výroba, nočný bar, SB ZORIENT - dámske krajčírstvo.
O potravinárske výrobky, ovocie, zeleninu, drogériu, papierníctvo sa starajú tri
predajne, a to Konzum, predajňa Jednoty a predajňa PPD, ktoré zamestnávajú aj
našich občanov. Ako viete, na Hradisku a v Babinom Potoku došlo k zrušeniu
predajní potravín. Zásobovanie týchto obcí sme vyriešili ambulantným predajom,
ktorý vykonáva PPD Terňa a ktorý nám tiež zaťažuje rozpočet. K spokojnosti
máme vyriešené služby na úseku dodávky propan-butanu. Naše ženy,a1e aj muži
majú k dispozícii kaderníctvo.
Všetky strechy našich troch budov už potrebujú opravu, údržbu vrátane
bleskozvodov, revíziu elektrických. zariadení a ich opravu. Nespokojní sme s
doterajším stavom štátnej cesty, ale aj miestnych komunikácií, ktoré už volajú po
oprave a ich dokončení. Naši občania veľmi kladne oceňujú namontovanie
verejného telef. automatu.
Veľmi nás znepokojuje stav v mnohých rómskych rodinách, ktorých otcovia už
niekoľko rokov o prácu nemajú záujem a poberajú sociálne dávky.
Do roku 1991 o rómskych občanov sa staral pracovník platený štátom. Dnes tieto
práce vykonávame vlastnými pracovníkmi. Tým, že v
obci je značná
nezamestnanosť najmä u Rómov, vzrastá
kriminalita, vlámania, krádeže,
vandalizmus. Samospráva v tomto smere je bezmocná, pretože zriadenie vlastnej
obecnej polície a jej stálej činnosti značne by zaťažilo obecný rozpočet.
Na úseku VPP v spolupráci s úradom práce zamestnávali sme prevážne občanov,
ktorí 'si t'ažko nájdu zamestnanie. Týchto
precovnífov sme využívali na
skrášľovanie pracovného a životného prostredia.
Komunálny odpad značne zaťažuje obecný rozpočet. V roku 1995 na skladku
Hubošovce sme odviezli celkom 228 ton odpadu. Znížiť tento kom. odpad môžeme
len zavedením separovaného zberu skla a
papiera. Prípravné práce už
zabezpečujeme. Na zber skla budú k dispozícií na to určené smetné nádoby. Zber
papiera sa bude vykonávať pracovníkmi VPP cez obecný úrad. Týmto separovaným
zberom chceme dosiahnut' zníženie množstva kom. odpadu, ale najmä zníženie tin.
poplatkov za skladku.
(pokračovanie na str.6)
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Zo strany SAD došlo k zrušeniu niektorých autobusových spojov, najmä v soboty a
nedele. SAD navrhuje tento problém riešiť tak, aby obecný úrad finančne prispieval
na obnovenie týchto spojov.
Naše miestne potoky je potrebné doregulovať. Podľa plánu práce PBH Prešova
dostatku fin. prostriedkov regulácia sa má dokončiť do roku 1999. Zakúpením
kopírovacieho strojaSposkytujeme rýchle služby našim občanom za. mierny
poplatok. Havarijná ~tuácia je na úseku stavu kaštieľa. Doterajší vlastník o kaštieľ
sa nestará i napriek niekoľkým písomným urgenciám.
Dňa 12.3.1996 na Ministerstve vnútra zasadala heraldická komisia, na ktorej boli
prerokúvané aj naše obecné symboly.
Už tri roky vydávame ako jediní v okrese časopis obecného úradu Ohlasy, v
ktorom poskytujeme informácie o živote, dianí, o čerpaní rozpočtu, ale aj o iných
dôležitých úlohach v obciach. Keď mám hodnotiť počet a kvalitu zasadnutí obecnej.
rady a obecného zastupiteľstva, tieto sa konali podľa organizačného a rokovacieho
poriadku. Keď mám hodnotiť prácu a prístup poslancov, väčšia časť z nich sa veľmi
aktívne svojiminávrhmi a pripomienkami zapája do riešenia úloh.
Vieme, že len spoločnými silami a zodpovedným prístupom k práci dokážeme
prijaté úlohy splniť.
Samospráva od svojho vzniku dokázala svoju opodstatnenosť. Naše obce žili a
žijú svoj život rôznymi udalosťami.
Snažili sme sa o pretváranie podmienok,ale aj o postoj obce k občanovi a opačne.
Ja osobne - a ako som už poukázala - aj väčšina poslancov, ale i pracovníci
obecného úradu pracovali sme s úmyslom čo najlepšie poznať potreby občanov a
na základe poznania dobre a spoľahlivo slúžiť.
Ďakujem všetkým poslancom OZ, ktorí po celý uplynulý rok prichádzali na
zasadnutia a podľa svojich možností a podmienok pracovali.
Verím.že sa aj v tomto roku budeme stretávať pri práci v prospech občana,
samosprávy, ktorej radí venujeme celý svoj profesijnýživot.
Všetkým občanom želám požehnaný rok 1996, zdravie a pokoj v každom období a
veku, úspech a radosť pri každej práci a dobré zázemie v rodinách.
S nádejou a optimizmom Vás všetkých pozdravuje.
Anna Tokárová
starostka obce
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Obecný rozpočet
Skut.čerpanie

Predbežný rozpočet

rok 1995

na rok 1996

Príjem Sk Výdaj Sk

Príjem Sk Výdaj Sk

1. Kultúra

21219

20000

2. Poplatky za smet.nádoby

34680

Položka

3. Nákup smet.nádob

18820

35000
42348

4. Poplatky za psov
5. Vývoz kom.odp.zo sus.obcí

7. Pop1.z predaj.alkoh.a tab.výr.

2000

7750

8000

12377

5000

6 . Vývoz KO + pop1.za sklad.

60897
·89605

8. Pohonné hmoty,KO + PO

90000
14448

10000

80000

40000

10.Daň z nehnuteľ. FO

189506

250000

PO

130600

500 000

11.Daň zo záv. činnosti: . FO

611803

750000

PO

315689

140000

65734

7872

80000

13 .MS-vykúrovanie,voda,opravy 31372

6587

35000

14.ZS

10000

50000

9. Hracie automaty

12.Cestná daň,oprava cesty

15000

782

10000

5000

15 .ARIES: nájom,voda

143 136

207000

16.NájomnéPPD,kader.Bašista

10700

10000

17.Neúčelová dotácia

118200

128000

18.spotreba ener. ČS-voda

18750

18750

20000

20000

19.Mzdy celkom·

80912

413675

90000

420000

"

160000

20.0dvody do poisťovní

157 197

21. Odvod dane z prác na dohody

10754

10000
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Skut.čerpanie

Predbežný rozpočet

rok 1995

na rok 1996

Príjem Sk Výdaj Sk

Príjem Sk Výdaj Sk

22.Spotreba ener.,VO + budovy

175494

175000

23.Palivo:uhlie,drevo

97659

100 000

24.0pravy verej.osvetlenia

45496

40000

25. Kanalizácia

151 345

265000

26.Plynofikácia - projekt,regulácia

22150

650000

27.Rekonštr.kostola a bud.Hradisko.

30321

10000

28.Výst.kostola a opr.budovy v B.Potoku

57200

Položka

29.Úroky VÚB

40051

40000

30.Poplatky VÚB

8414

8000

31.Ambul.predaj potr.B.Potok, Hradisko

24572

35000

32.Kopírovacia technika

58075

1000

10000

33.TJ,hospodár,energia a ostatné

50200

20000

50000

34.Klub dôchodcov,energia ,zájazd ai.

10101

3000

10000

35.Činkáreň, svietidlá, energia a i.

30862

5000

36.ČK darcovia krvi

3000

3000

37.Knižnica

4543

5000

38.Turistika

3724

3000

39.Mikuláš,kameval

4850

40. Časopisy,noviny

22500

41. Telefónne poplatky

36527

42.C~vné

10678

43.poštovné

4463

44.Poistenie obec.majetku a TJ

18007

45.Práce na dohodu
46.Čistiace prostriedky
8

32574
8820

3000

8000
20000

3000

35000
10000
5000
20000
30000
10000

Skut.čerpanie

Predbežný

rok 1995

na rok 1996

Príjem Sk

Položka

Výdaj Sk

Príjem Sk

rozpočet

Výdaj Sk

47.Nákup náradia a ost.mat.pre VPP

8520

10000

48. PO-nákup mat.: hadice,savice, ostatné

20316

10000

49.ŽP - nákup materiálu, farieb

10 161

10000

5250

10000

50.Znalec.posudky

budov,dopr. prostr.

51. Termínovaný vklad

500000

52.Škody pri vlámačkách, náhrada

10110

20000

10000

80000

233000

53.Ostatné príjmy a výdaje

110654

62782

CELKOM:

2112738

2260062

2580000

2500000

Ako Tibor Báno zy/t'aUl nad cestármi
V strede Teme stojí mohutná budova renesančného kaštieľa. Jedným z
posledných jeho majiteľov bol Tibor Báno. Na začiatku nášho storočia bol
skutočnou pýchou obce. Stavba zo západnej strany bola ohradená - polia plota boli
medzi murovanými stľpmi. Medzi oplotením a cestou rástli mohutné topole.
Jedného dňa - v ktorýsi rok po prvej svetovej vojne - prišla veľká víchrica.
Topole nápor vetra nevydržali ajeden za druhým sa zvalili na strechu kaštieľa, ktoru
vážne poškodili.
Tibor Báno žiadal vedenie štátnych ciest, aby zaplatili z$ poškodenie strechy.
Cestári jeho požiadavku zamietli s tým, že topole rástli na panskom pozemku,
teda s majiteľmi cesty nemajú nič spoločné.
Báno použil argument, že cestári topole zasadili na jeho pozemku. A práve tieto
topole mu zavalilistrechu.
Cestári začali tvrdiť, že cesta je až po oplotenie kaštieľa.
Ak je tak - povedali pravotári - tak potom pozemok patrí štátnym cestám a
topole štátnych ciest poškodili strechu. Cestári musia zaplatiť!
(pokračovanie na str. 10)
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A veru cestári strechu aj zaplatili. Tibor Báno sa iste usmial popod fúz . Ak
čitateľ si chce urobiť svoj názor na uvedený spor, nech toto rozprávanie dá do
súvistlostis nasledujúcimobrázkom.
Podľa rozprávania pamätníkov
napísal a obrázok podľa historickej
snímky nakreslil
Tomáš Majerník
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Z literárnej tvorby Tomáša Majerníka
Člen našej redakčnej rady Mgr. Paedr. Tomáš Majerník sa minulého
roku zúčastnil IV. ročníka literárnej súťaže Autorská duchovná tvorba. ktorú
vyhlásil RKFÚ v Prešove a Východoslovenská odbočka Spolku slovenských
spisovateľov v Košiciach. Literárny kritik doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. v
Informačnom liste č.23/1995, ktorý vydáva RKFÚ v Prešove, takto
zhodnotil súťažný cyklus jeho veršov: "Tomáš Majerník sa predstavil
uceleným dielkom s pomenovaním Správne tušenie. Je venované čisto
sakrálnym témam - posolstvu evanjeliových právd Starého a Nového
zákona. Básničky majú charakter vrúcnych osloveni,modlitbičiek, prosieb,
poďakovaní, vypovedaní v jednoduchom, no zovretom i vycizelovanom
poetickom tvare. Právom si zaslúžia tohtoročné ocenenie." Z tvorby nášho
autora uverejňujeme dve básne s ilustráciami Mgr. Zuzany Vaškovej.
A.T.
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Z tvorby Tomáša Majerníka
ZA DOBROTU GOLGOTA
Len čo vyjdú ranné zore
mrzák maj sa na pozore
dnes počuješ: Vstaň a choď!
Broď sa ďalej v živej vode
si vojakom na pochode
tvoja duša - vzducholoď
Unáša ťa na golgotu
nesíeš tam dar za dobrotu:
kladivo a klince
Vtom počuje§ - kdesi v diali
na dláždiciach zaštmgal]
rozsypané mince
. PROSBA

Láska dnes tak ako včera
ramenom svet podopiera
ach tá rana ach tá krv
Smerujeme k rieke spásy
srdcom hluchým na ohlasy
rovnaki sme ako prv

Ježi§u ná§ pokrm denný
prosíme priď - pohladením
skaly srdca lám a drv.
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Blahoželáme lubilantom:

Vitajte medzi nami:

l. Marta Sta§íková, 60 rokov

I.Mária Giňová

2. Mária Senderá~ová, SO rokov

2.Ján Vasko

3. Anton Gecík, 80 rokov

3.Nikola Giňová

4. Jozef Fertaľ, 60 rokov

Navždy nás opustili:
l. Milan Marcin 22.12.1995
2. Koloman Achimovič 23.1.1996

Vietko nailepiie
novomanželom:

3. Štefan Molka 27.2.1996
Igor Kívader a Eva, rod.
Nech odpočíva v pokoji!

Cibriková

OHLflsY- vydáva Obecný úrad v Terni ako obecný časopis.
Redakčná rada: A Tokárová, Mgr. PaedDr. T.Majerník, Ing. V.Poklemba.
Počítačová sadzba: Ing. Ľ.Senderák.
Registračné číslo: OÚ- XI/20/93.

