číslo:3

Ročník:IV

december 1996

Zdarma

OHLASY

ČASOPIS OBECNÉHO ÚRADU V TERNI
Dovorte mi, váže"r spol ••občania,

aby

som

Vám

v '''ene svojom aj v

.ne"e obecného zastupiterstva
a milostiplné
vianočné sviatky,

zaželala

p,.rjemné

veselého
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"apinenie
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všetk~ch

Daj Boh št'astia tejto zemi ~_~
Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetkým ľuďom v nej.
nech im slnko jasne svieti,
každý Boží deň.
Nech ich sused v láske má,
nech im priazeň pokoj dá.
Daj Boh šťastia tejto zemi,
všetký ľuďom v nej.
Dopraj Bože.svojmu dielu
večne trvanie. _ Nech sa samo nezahubi,
všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj,
vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj Bože.svojmu dielu,
večné trvanie.
Ô
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Spravodajstvo zo zasadnutia obecného zastupitel'su va
V druhom polroku 19<)(, obecná rada
zasadala 4 - krát a obecné

zastupiteľstvo

tak, ako to ukladá rokovací poriadok,
krát.
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našich troch obcí.
Pravidelne sa prehodnocuje stav na úseku
nedostatok
finančných

kanalizácie

a

ČOV.Pre

vlastných, ale aj štátnych
prostriedkov, práce na stavbe

sú naďalej pozastavené.
Doterajšie
každým

obecné

rokom

rozpočty

nižšie,

,ktoré

sú

nedovol'ujú

v

rozostavanej kanalizácii pokračovať. Podl'a
zákona 481/93 odst.ž o obecnom zriadení
na plnenie rozvojového programu obce sa
má obci poskytnúť účelová štátna dotácia.
O túto štátnu dotáciu neustále bojujeme, a
to niekol'konásobnýrni
žiadosťami a v
poslednom
čase
18.9.1996 osobnou
návštevou u prednostu OÚ Ing. Grušku,
ktor)' tak ako p. minister
ŽP SR
Ing.Zlocha, dal nám
prísľub, že nám
pomôže dostať sa v okresnom poradovníku
na popredné miesto.
V rámci poslaneckého dňa klubu KDH,
ktorý sa uskutočnil 12.11.1996
v okrese
Prešov, našu obec navštívil poslanec NR
SR p.lvan Simko, ktorý sa informoval o
probléme súvisiacom s
rozostavanou
kanalizáciou a ČOV, o fin.situácii, najma o
poskytnutí SD v priebehu 6 rokov.
Prisľúbil nám, že tento náš problém bude
riešit' s ministrom
Ing. Zlochom
a o
výsledku rokovania
nás bude písomne
informovať

~

dôležitou

pravidelnou
poslancov

doterajších

prác

Je
združenej

úlohou

zhodnotenie
výstavby

plynofikácie

Na každom z týchto zasadnutí členovia
rady a poslanci OZ riešili dôležité úlohy

rozostavanej

Druhou
rokovania

Doteraz

sa zrealizovala

vysokollaká
stredotlaký
V.Slivníku

a elektrická
rozvod od

regulačná

stanica,

prípoj ka a hlavn)
reg. stanice
vo

až po Terňu.

Vzhl'adom na zhoršené klimatické podmienky,
zimné obdobie, práce na výstavbe hlavného
rozvodu sú už zastavené. V jarnom obdobi,
akonáhle to počasie dovolí, dodávateľ bude
pokračovať vo výstavbe hlavného rozvodu cez
Terňu až po dom č.l vrátane realizácie
všetkých bočných ulíc tak, ako je to v projekte.
Vel'mi podrobne sa prerokovalo a schval'ovalo
čerpanie obecného
rozpočtu, Riešilo sa
vysporiadanie časti dlhov voči dodávateľom.
Poslanci
znovu
boli
oboznámení
s
povinnosťami
občanov
pri uskutočňovaní
drobných stavieb, s dodržavaním ohlasovacej
povinnosti voči OcÚ.
Pravidelne

sa

vyhodnocovali

súťaže

jednotlivých futbalových družstiev, nadväzne s
čerpanim rozpočtu TJ. V spolupráci s našimi
lekármi riešila sa otázka zriadenia lekárne, žiar
bez výsledku, nakol'ko vzhľadom na doterajší
počet obyvateľov by bola stratová.
Bolo dané
písomné upozornenie všetkým potravinárskym
predajňarn, vrátane zrnrzlinovérnu
stánku, na
porušovanie povolenia predaja alkoholických
nápojov výčapným spôsobom IpodpuItOV}
predaj/
Dodávateľovi
Fejpol Kendice sme
doporučeným listom omámi li nespokojnosť s
kvalitou výstavby miestnej komunikácie. Táto
záležitost' Je v štádiu riešenia.

Na prevzatie uvoľnených priestorov po
firme ARIES bola
stanovená trojčlenná
komisia,
krorá uložila p. Kollárovi
dať
priestory do pôvodného stavu. Opravy sa
realizujú. O uvoľnené
priestory i napriek
oznamom
v
inzerátoch
sa
nikto
z
podnikateľov
neprihlásil.Záujem
o tieto
priestory má ZŠ Terňa, na zriadenie ďalších
učební a telocvične.
V poslednom čase sa medzi občanmi
zhoršujú medziľudské vzťahy. Komisia VP
má čo robiť, aby vybavila všetky sťažnosti
zo strany občanov. Bola splnená požiadavka
mládeže - usporiadať diskotéku raz mesačne.
Prerokovali a schválili sme finačný príspevok
vo výške 40 tis.Sk združenej výstavby SD
VN prípojky a trafostanice. Vývod prípojky
bude majetkom obce a bude slúžiť pre ČOV.
V poslednom čase, vzhľadom na nekvalitný
materiál/žiarivky
t, náš obecný rozpočet

zaťažujú časté opravy VO.
Poslanci zrušili rozhodnutie o umiestnení
hracieho automatu s
platnosťou k
31.12.1996.
Na poslednom zasadnutí OZ bol
prerokovaný a schválený predbežný
obecný rozpočet na rok 1997, ku
ktorému sa ešte vrátime pri hodnotení
roka 1996.
Zároveň sme prerokovali a schválili
všeobecné záväzné nariadenie:
- dane z
nehnuteľností na rok 1997; so sadzbami pre
obec Terňa budú na úrovni roka l 996.Pre
obec B.Potok a Hradisko, v kategóriách za
záhrady a zastavané plochy, budú použité
nižšie sadzby - za miestné a zákonné
poplatky na rok 1997.

Zo strany občanov boli nanášané sťažností na
nedodržiavanie
záverečných
hodín
v
pohostinstve a bare, na časté rušenie nočnéhe
pokoja. S vedúcou tohto zariadenia bol
urobený pohovor, aby sa tieto problémy v
budúcnosti neopakovali.
Plánujeme uskutočniť plynofikáciu v obci
B.Potok, a to po overení záujmu o domové
prípojky. Cez zimné obdobie sa spracuje
projektová dokumentácia, stavebné povolenie
a iné potrebné doklady, ale najmä získanie
fm.prostriedkov, aby po ukončení obce Terňa
sme realizovali hlavný rozvod až do B.Potoka.
Dňa 18.9. 1996 sa uskutočnilo verejné
zhromaždenie občanov, na ktorom občania
boli oboznámení so stavom na úseku výstavb)'
plynofikácie, ale najmä o povinnostiach
občanov, ktoré súvisia a realizáciou tejte
stavby v našej obci.
Ďalšie verejné zhromaždenie občanov OZ
zvolalo na l l. 12. 1996,na ktorom občania boli
podrobnejšie oboznámení s doterajšou
výstavbou
plynofikácie. Znovu boli
upovedomení na svoje občianske povinnosti,
ktoré je potrebné počas zimného obdobia pred
začatim stavebných prác urobiť. Hlavn)
dodávateľ a projektant odpovedali prítonrným
občanom na rôzne prípomienky a dotazy,
občanom vysvetľovali čo najracionáInejšiu
technológiu plyn.kúrenia. Viac ako 100
občanov
podalo podpísané prihlášky na
vypracovanie
projektu
prípojky
de
domácností a vybavenie stavebného povolenia
tak, aby tieto doklady boli už zrealizované de
3 1.3. l 997.0bčanovi
zostáva
povinnost
vybaviť si list vlastníctva do l S.februára
199::tAnna Tokárová
starostka obce
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Lekári informujú
V súčasnej dobe v našej republike existuje 12 zdravotných poisťovni. Každá z nich má
určité výhody, ale v zásade sú rozdiely minimálne. napríklad Druzap, Istota, Perspektíva
doplácajú deťom do 10 rokov na lieky 2.kategórie a takisto aj dôchodcomnad 65nO rokov.
Všetky poisťovne splňajú ústavou garantované základné formy zdravotnej starostlivosti.
Vyplýva im to ro zákona Národnej rady SR č.98/95 Zb.zákonov o Liečebnom poriadku.
V súčasnom období dochádza aj v našom regióne k aktívnemu náboru poistencov do iných
poisťovni. Určite ste sa aj vy stretli s agentmi, ktorí prichádzajú za vami domov, prepoisťujú
vás do inej poisťovne. Chceme vás upovedomiť, že zatial' všetky poisťovne garantujú
bezplatné ošetrovanie. V prípade, ak by predsa niektorá poisťovňa zanikla, automaticky
preberá bezplatnú starostlivosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá je garantovaná
štátom.
Touto cestou vás chceme upozorniť, že pri zmene poisťovne je nutné ihned' upovedomiť
svojho lekára - u detí Dr.Birošovú, u dospelých Dr.Vinclerovú, a prísť podpísať novú dohodu
s ošetrujúcim lekárom.

PRI KAŽDOM O~ETRENt- obvodnej a odbornej ambulancii JE NUTNÉ
PREUKAZOVAŤ SA PREUKAZOM POISTENCA.
Ďalšie upozornenie: od 1.11.1996 detská pohotovostná služba sa vykonáva na Poliklinike
RElMANUS,na sídlisku Sekčov v Prešove.
Cez týždeň od 15,30 do 7,00 rána.V sobotu a nedeľu nepretržite.
MUDr. Erika Birošová
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Turisti a obdivovatelia
Pred dvoma rokmi sme sa združili v Klube
Terni ako 24
slovenských turistov v
organizácia KST v okrese Prešov.Za tieto 2
roky sa môžeme pochválil' niekoľkými
akciami,ktoré sa nám podarilo uskutočniť.
Týchto akcii sa zúčastnil rôzny počet
účastníkov, a lo od plne
obsadeného
autobusu pri zájazdoch do Vysokých Tatier a
Slovenského raja až po 10 - 15 účastníkov
na spoločných akciách poriadaných OR KST
Prešov. Z letných akcif radi spomíname na
celodennú túru po trase Tatr.Javorina Chata na Zelenom plese-T.Lomnica alebo na
nezabudnuteľný výstup na Kriváň vysoký
2.494 m.n.m., kde vystúpili všetci účastníci
zájazdu.
V spolupráci s SČK bola nádherná túra po
trase Popradské pleso-Ostrva-Sliezsky dom
Tatr.Polianka, zájazd do Slovenskéhoraja či
prechod Mlynskou dolinou - Bystým sedlorn
na Štrbské pleso.

prírodných

krás

Agrodružstve za poskytnutý
prijateľných cenových reláciách.
KST Terňa eviduje
členov :30 dospelých,6
žiakov

autobus

v súčasnosti 48
dorastencov a 12

Pre členov KST, ale aj pre ostatných
občanov Terne vypožičiavame lyžiarsky
bežecký výstroj, a to za určitý poplatok.
Činnosť KST má 2 hlavné body "
stanovách, a to: Poznávaj a chráň
prirodu a pre našu dobu zvlášť dôležitý
bod: Politická činnosť je v
KST
neprípustná I Preto radi vítame každého,
kto má záujem o pohyb v prírode a riadi
sa týmito pravidlami. Radi medzi nami
privítame našu mladšiu generáciu.
Do nového roku vám želáme čo
najmenej otlakov na turistických akciách.

Václav Senderák
predseda KST

S menšou účasťou sa robili akcie
Čergovským pohorím, na Lysú stráž a i.
Nemenej zaujímavé akcie sa robili v zimných
mesiacoch,kde pevný termín má v januári
1997 už I1l.ročník lyžiarskeho prechodu z
Pustého Pol'a cez Čergov do Terne. Už
tradične sa zúčastňujeme
Hraničného
hrebeňa poriadaného KST pri JAS
Bardejov,alebo prechodu Braniskom do
Lipian poriadaného KST Prešov. Výborné
snehové podmienky, vyčistené chodníky
využívame pohybom na bežkách v okolí
Teme a v Čergovskom pohorí.
Mimo
tur.akcií sme sa zúčastnili brigády pn
triedení zemiakov na miestnom
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Čerpanie

obecného

rozpočtu

Príjem Sk

Položka

I.Kultúra!svadby,disk.,kar,a

iné!

17900

3.Poplatky za psov

8000
tab. výrobkov

5.Poplatky za hrací automat
6.Vývoz KO,náj,popI.PH

a údržba

52929
40000
3531

7.Daň z nehnuteľnosti

307234

8.Daň w záv.činnosti

741009

9.Daň cestná,výst.MK

61468

10.Vykúrovanie MŠ

49840

11.Nájomné ARIES

162500

.

;

•...

Agrodružstve .

15000

Zdrav. stredisko

50138

.'~:;_

Ostatní

13.Spotreba ener.ČS,voda

67759

159360

32360

4481

I 2. Spotreba ener.VO a budov

120682
21596

20100

14.Palivo

73161

15.0prava VO

27735

16.Kanalizácia-splác.dlhu

200000

17. Výstavba plynofikácie

495941

18.TJ
19.Klub dôchodcov

6

16850

38450

2. Poplatky za smet.nádoby

pred.alkoh.a

Výdaj Sk

423683

Bilančný prevod

4.Popl.z

k 30.9.1996

35333
1200

Položka

Príjem Sk

Výdaj Sk

20.ČK

2419

21.Knižnica

3 191

22.Práca s deťmi

650

23 .Mzdy celkom

116785

24.0dvody do poisť.

391 066
135397

25.Práce na dohody ,odvody

44431

26.Časopisy,novinya iné

14729

27.Telefpoplatky

2412

28.Cestovné

10713

29.poštové ceniny

6 180

30.Poistenie maj.OcÚ a TJ

19200

31.PO,súťaže,údržba

8877

32.0prava počítača po vlámačke

20800

33.Úroky a poplatky

45467

34.Soc.výpomoc ,viac čl.rodinám

II 231
8500

35. Obecné symboly

30961

36.0becné oslavy

6454

37.0statné

3324

38.0prava MR

59523
6100

39.Neúčelová dotácia

SPOLU:

25958

128780

1870844

ZOSTATOK K 30.9.1996

2056871

237656

Na termínovanom vklade 500 000 Sk
A.T.
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Pohľad do Základnej ~koly v Tem;

zs

V tomto školskom roku našu
navštevuje
268 žiakov, ktorí sú zadclení do 1.'\ tried.
Učitelia našej školy hľadajú nové formy a
metódy vyučovací ch
hodín, ktoré žiakov
upútajú, rozvíjajú ich aktivitu a fantáziu.Je na
škodu, že škola má málo didaktickej techniky,
kde by bola možná ešte väčšia názornosť,
bezprostrednosť a tým väčšia efektívnosť
práce.
Spoločné zasadnutia metodických
orgánov smerujú k nadväznosti učebných
osnov a k zvýšeniu nárokov na prácu učiteľov a
žiakov.
V minulom školskom roku sme zaznamenali
viac veľmi úspešných akcií v obvodových a
okresných kolách rôznych súťaží.Aj v tomto
školskom
roku učitelia majú pridelené
konkrétne
úlohy
v
mimoškolskej
a
mimotriednej práci, preto očakávame nielen
účasť na rôznych súťažiach, ale aj popredné
umiestnenia.
Ziaci našej školy sa zúčastnia na literárnych,
matematických, výtvarných, telovýchovných,
hudobno-speváckych, zdravotnickych a iných
súťažiach.
Osobitný záujem je o súťaž Šikovný chlapec a
šikovné dievča.
Vedenie školy dalo priestor
vzniku
nepov inných predmetov na škole, ktoré by
mali zaktivizovať prácu talentovaných žiakov.
Jedná sa o cvičenia zo slovenského jazyka,
matematiky.nemeckého a anglického jazyka a i.
Pre zlepšenie
materiálno
technického
zabezpečenia podmienok školy, vedenie školy
chce úzko spolupracoval' s OŠaK v Prešove, s
obecnvmi úradmi, podnikateľmi na území
Ternc a okolia.

Nezištnú pomoc očakávame aj od výboru
rodičovského združenia.
_

Mgr.Viliam

~

-

Šarossy

riaditel' školy

,.
,.

Ako naše deti privítali
Mikuláša
"Pred oknom,za oknom stojí Mikuláš," tak spievali prváci na úvod tohtoročného
stretnutia 7.12.1996
v KD Terňa a kým
Mikuláš naozaj prišiel, naučili túto milú
pesničku aj ostatné deti. Spolu so staršími
kamarátmi súťažili a pretekali sa o
víťazstvo a sladké odmeny v štafetách a
skúškach šikovnosti a pohotovosti. Medzi
jednotlivými súťažami očarili prítomných
výkony
speváčikov - sólistov, zvlášť
Dominiky
a Eriky
Senderákových,
Lukáška Gecika, Zuzky Vaskovej, NeIky
Imrichovej,
Marcela
Pastírčáka
a
najmladšej Zuzky Mochnackej. Páčili sa aj
básničky o Mikulášovi v podaní Silvie
Senderákovej,
Alžbety
Segedyovej,
Mareka Píroha a ďalších.
Smelosť a šikovnosť detí pochválil aj
Mikuláš, ktorý rozdal deťom takmer 202
balíčkov.
Vďaka za pekné chvíle patrí OZ a OcL),
ktorí pripravili darček)', členom klubu
KDH, ktorí už tradične chystajú program
a súťaže : a deťom za veselosť a dobrú
náladu.
Pod okno znova príde Mikuláš až o
rok,ale príležitosť na veselú zábavu budú
mať deti mo/no ui. počas fašiangov.

lP
8

Lekári informujú
V súčasnej dobe v našej republike existuje 12 zdravotných poist'ovnl. Každá z nich má
určité výhody, ale v zásade sú rozdiely minimálne. napríklad Druzap, Istota, Perspektíva
doplácajú deťom do 10 rokov na lieky 2.kategórie a takisto aj dôchodcomnad 65nO rokov.
Všetky poisťovne splňajú ústavou garantované základné formy zdravotnej starostlivosti.
Vyplýva im to zo zákona Národnej rady SR č.98/95 Zb.zákonovo Liečebnom poriadku.
V súčasnom období dochádza aj v našom regióne k aktívnemu náboru poistencov do iných
poisťovni. Určite ste sa aj vy stretli s agentmi, ktorí prichádzajú za vami domov, prepoisťujú
vás do inej poisťovne. Chceme vás upovedorniť, že zatial' všetky poisťovne garantujú
bezplatné ošetrovanie. V prípade, ak by predsa niektorá poisťovňa zanikla, automaticky
preberá bezplatnú starostlivosť Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá je garantovaná
štátom.
Touto cestou vás chceme upozorniť, že pri zmene poisťovne je nutné ihned' upovedomiť
svojho lekára - u deti Dr.Birošovú, u dospelých Dr.Yinclerovú, a prísť podpísať novú dohodu
s ošetrujúcim lekárom.
PRI KAŽDOM OŠETRENí - obvodnej a odbornej ambulancii JE NUTNÉ
PREUKAZOVAŤ SA PREUKAZOM POISTENCA.
Ďalšie upozornenie: od 1.11.1996 detská pohotovostná služba sa vykonáva na Poliklinike
RElMANUS,na sídlisku Sekčov v Prešove.
Cez týždeň od 15,30 do 7,00 rána.V sobotu a nedeľu nepretržite.
MUDr. Erika Birošová
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Tomáš Majerník

L/STAR
Listár nosí do Betlema listy
v každom liste nájdeš iste blen a bôľu gram
dajže Bože Matku svoju i za matku nám

Nesúvislé naše slová - úbohá to reč
len čo pohneš prstom mysle - myšlienka je preč
vlečieš balvan pozemskosti - pokorne ho vleč

To je chvíľa keď sa vo tmách rodí nový deň
ochotní sme priniesť obeť - zriecť sa výhod preň
Večný život v Kristovi je istý

TomášMajerník

ADVENT
Pred Vianocami
deň a noc sa mi
v modlifbe ústa trasú

Príď Pane milý
v poslednej chvíli
udel' mi svoju spásu
Kresba:~~

10

Dodržiavanje stavebného zákona 50/76, jeho noviel a úprav

Paragraf 34 odst. 2 stavebného zák.hovori.že
účastníkom územného konania o
umiestnení stavby je tiež obec Citovaný zákon ustanovuje,že žiadna stavba na území
obce sa nemôže uskutočniť bez vedomia samosprávy Obec v územnom konaní
zastupuje vždy starosta Na úseku povoľovania stavieb patria teda starostom a
pnmátorom kompetencie prijímať ohlásenia stavieb.ich úprava udržiavacích prác
Paragraf 54 stavebného zákona hovori.že stavby .ich zmeny a udržiavacie práce na
nich sa môžu uskutočnovať iba na základe stavebného povolenia, alebo na základe
ohlásenia.
V par.55 sa hovorí .že stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu,
bez ohľadu na ich stavebnotechnickú realizáciu, účel a čas trvania.pri zmene
stavieb,najmä pri prístavbe.nadstavbe a stavebných úpravách.Stavebné povolenia
vydávajú stavebné úrady / OÚ, odbor ŽP l.
Drobné stavby alebo stavebné úpravy môže stavebl:úlc usb&očniť len na základe
písomného ohlásenia obci. Obec vydá rozhodnutie, u proti uskutočneniu drobnej
stavby / do 16m2/ nemá námietky. Stavebník sa musí preukízat,.že je vlastníkom
pozemku, na ktorom chce stavbu realizovať.
Podstata je v tom, že na základe zákona o obecnom zriadení
pôsobnosti medzi štát a samosprávu obcí a miest.

369190 sa rozdelili
A.T.

II

Blahoželáme jubilantom:

Vitajte medzi nami:

l. Margita Molková, 70 rokov

l. Jozef Jančuš

2. Ladislav Giňa,60 rokov

2. Lenka Poniková

3. Tomáš Kivader,SO rokov

3. Simona Tokárová

4. Ambróz Piroh,SO rokov

4. Adam Brunári

5. Alfonz Majerník,SO rokov
6.Alžbeta G«íková,SO rokov

Navždy nás opustili:
V~etko nailep~ie
novomanželom:

1. Róbert Pastirčák
2. Ján Varga

1. Maroš Gecik a
Monika,rod. Vasková

3. Margita Kivadrová

2. František Hochruň a
Ing.Daniela,rod.Stašová

OHLASY - vydáva Obecný úrad v Temi ako obecný časopis.
Red,akčná ,rada: A. Tokár~vá, Mgr. PaedDr. T.Majerník, Ing. V.Poklemba.
Počítačová sadzba: Ing. Ľ.Senderák.
Registračné číslo OÚ- XI/20/93.
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