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Pracujeme pre rozvoj našich obcí
Po dvojročnom volebnom období
býva
zvykom
urobiť
verejné
zhromaždenie občanov, na ktorom sa
zhodnotí
plnenie
volebného
programu. Takéto zhromaždenie sa v
Terni uskutočnilo 13. februára t. r.
Ako starostka obce, zhodnotila som
doterajšie plnenie prijatých
úloh.
Medzi najdôležitejšie úlohy patrili:
- dať do prevádzky čistiacu stanicu
odpadových vôd s doterajšou časťou
vystavanej kanalizácie. Prečo taká na
peniaze náročná úloha? Lebo prísľub
na poskytnutie štátnej dotácie vo
výške
10 mil. Sk nám bol daný na
mítingu
HZDS
v
Terni
pred
komunálnymi vo l'bam i v r. 1994 za
účasti terajšieho ministra zdravotníctva
MUDr. Ľubomíra Javorského.
Celá stavba bola v koncepcii bývalého
ONV, na ktorú boli
zabezpečené
finančné
prostriedky
až do jej
ukončenia. Krytie bolo zabezpečené z
prostriedkov Štátneho fondu vodného
hospodárstva
Bratislava.
l-z listu
ONV - finančný odbor zo dňa
25.5.901
Vedenie bývalého MNV nevyužilo v
marci r. 1990 ponuku finančných
prostriedkov
v
plnej
výške
rozpočtovaných
nákladov výstavby
kanalizácie a ČOV Obce Chrneľov,
Dulová Ves a iné obce túto možnosť
využili a čistiace stanice v týchto
obciach sú už dva roky v činnosti. Po
nevyužití
týchto
finančných
prostriedkov vedenie ONV rozhodlo
2

o pozastavení prác na stavbe z dôvodu
nedostatku fin.
prostriedkov vo fonde
rezerv a rozvoja ONV./pozri list ONV,
výst. 2178/90 zo dňa 1910.19901
V snahe získania fin. prostriedkov na
uvedenú stavbu obecný úrad
podal
množstvo žiadostí štátnym orgánom. Ako
starostka - za účasti dodávateľa navštívila
som ministra ŽP, riaditeľa Rady fondu a
náš problém som riešila s poslancami
parlamentu rôznych politických strán a
hnutí. Iste sa pamätáte aj na moje
vystúpenie v televízii.
V ďalšom období som vyvinula mnoho
aktivít. Jednou z nich bola
petícia
občanov
Terne, ktorá bola zaslaná
Slovenskej národnej
rade, avšak našej
požiadavke nebolo vyhovené.
Nielen naša obec zápasí s nedostatkami
finančných
prostriedkov.
Ako bolo
uvedené v Prešovských
novinách z
28.2.t.r. v článku Nová ČOV, prešovská
ČOV pri Kendiciach bola budovaná 15
rokov. Citujem:"Dlhé obdobie výstavby
bolo spôsobené preruserum prác
na
stavbe z titulu nedostatku finančných
prostriedkov. "
Aj my robíme všetko preto,aby sme
peniaze
na
sprevádzkovanie
ČOV
zabezpečili čo najskôr.
Veríme, že prísľub, ktorý nám príslušné
štátne orgány dali, bude už pravdivý a že
toho roku vo výstavbe kanalizácie a ČOV
budeme pokračovať.
- Druhou dôležitou úlohou Je realizácia
združenej výstavby plynofikácie

Doteraz
sa
zrealizovala
regulačná
stanica,
vysokotlaková
a clektncká
pripojka a hlavný stredotlakový rozvod
od regulačnej stanice Veľký Slivník až
po Terňu
Po zimnej prestávke, keď sa plastové
potrubie nedalo montovať, začneme po
Vel'kej noci s výkopovými prácami
hlavného rozvodu a vetiev už aj v obci
Terňa. Mali by sme byť pripravení na
rozkopané
ulice,
dávať pozor na
pracovné dopravné mechanizmy,
na
manipuláciu s potrubím.
Zo strany občanov vyžadujeme vel'kú
trpezlivosť, toleranciu a pochopenie.
Tento stav je potrebné vydržať, pretože
zmluva o diele hovorí, že dodávatel'
stavbu ukončí do konca septembra t.r.
Tešíme sa, že už v najbližšom zimnom
období naše rodinné domy budeme
môcť vykurovať plynom.
Vo februári sme začali s vypracovaním
projektovej dokumentácie
územného
konania
a
vybavenia
stavebného
povolenia i pre obec Babin
Potok,
ktorého
realizácia
bude
súčasťou
plynofikácie celej obce
- Zjednodušený register pôvodného
stavu pre katastrálne územie
Terňa
vypracovaný Geodéziou a.s. Revúca,
schválený
OÚ
Prešov-odbor
pozemkový,
poľnohosp.
a lesného
hospodárstva
dňa 20.12.1996,
ktorý
sme prevzali 29 1.1997,
je občanom k
dispozícii na obecnom úrade.
Usporiadanie
vlastníctva k pozemkom,
rieši zákon NR SR Č 180 z roku 1995

- Vytýka sa nám , že mládež nemá k
dispozicii SVOJ klub. Mládež mala klub v
miestnosti terajšej knižnice. Na vlastnú
žiadosť mladých klub bol prest'ahovaný
do miestnosti
pod javiskom
Celý
inventár
bol
zničený,dokonca
aj
elektrické vedenie bolo aj s omietkou
vytrhnuté zo stien. Celá oprava stála
obecný úrad okolo 10 tis Sk.
- Na mládežníckej schôdzi 10.3.1997
sme sa vzájomne dohodli, že mládež
bude mať k dispozícii budovu starej
školy s hmotn ou zodpovednosťou pre
účely posilňovania, pravidelne sa tam
hráva aj stolný tenis. V letnom období
mládež bude využíva!' ihrisko pri zS ria
hranie volejbalu a basketbalu.
- Výstavbu miestnych komunikácií sme
na OZ riešili niekoľkokrát, kde vyvstala
otázka, ktorej z problemových ciest
treba dať prednos!'. OZ sa rozhodlo pre
opravu cesty na Hurke. Cesta je už
opravená.
Z
troch
uchádzačov
konkurzného
konania,
ktoré ·.sa
uskutočnilo 12.10.1995,
uspela firma
FEJPOL z Kendíc s najprijatel'nejšou
ponukou. Realizácia tejto cesty bola
presunutá až na rok 1996. Práce boli
vykonané kvalitne, až na jednu chybu,
ktorá je v štádiu riešenia Dodávatel' na
výsta vbu týchto prác má osvedčenie,
avšak verejnoprospešní
pracovníci ho
nemajú.
- Rekonštrukciu elektrickej NN siete na
vyšnom konci obce Terňa riešime od
roku 1992.
Jej realizácia
mala byť
uskutočnená v roku 1995, avšak sa tak
nestalo. Na z.áklade našich urgencii, či už
osobných
J

alebo písomných, listom z 10 l 1996
bolo nám
oznámené,
že
našu
požiadavku
znovu
prehodnotili.ale
vzhl'adom na nedostatok
finančných
prostriedkov
s ňou do roku 1997
neuvažujú
Po opätovnom
osobnom rokovaní s
riaditel'om
podniku
a
výrobným
námestníkom bolo dohodnuté, že stavbu
zrealizujú v roku 1998 za predpokladu,
že obec združí 50 % finančných
prostriedkov z celkových realizovaných
nákladov na akciu. OZ realizáciu tejto
akcie
už zahrnulo do obecného
rozpočtu na rok 1997.
.~ Po zrušení osvetovej pracovníčky
kultúrny život v obci je na
starosti
obecného úradu. Môžeme povedať,že i
napriek stagnácií v
kultúre pre
nedostatok fin. prostriedkov, kultúrny
život v našej obci bol bohatý. Každý
-rok usporadúvame už tradičný obecný a
mdičovský ples,
diskotéky,
detské
kamevaly,
Mikulášske
nádielky,
športový deň,úctu k starším, rôzne
kultúrne programy, o ktoré zo strany
občanov bol záujem. Uskutočnili sme
obecnú slávnosť z príležitosti posviacky
obecných symbolov, ich uvedenie do
činnosti a ďalšie iné akcie.
- Otázku čistoty obce, správy verejných
priestranstiev, miestnych
komunikácií
riešili sme už vydaným Všeobecným
záväzným nariadením,
v ktorom sa
ukladá občanovi, právnickej či fyzickej
osobe
udržiavať čistotu a chrániť ,
zveľaďovať a nepoškodzovať
obecný
rnejetok.
Na
dodržiavanie
tejto
povinnosti využívame i obecný časopis
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a miestny rozhlas.
- Na úseku miestneho vodovodu zadanie
stavby bolo spracované ešte v roku 199 l
s prívodom pitnej vody spod Čergova
Dňa 27.2.
tr. II starostov
region u
Chrneľovec - Tulčík - Terňa za účasti
pracovníkov
VVaK
Prešov
projektantov / sa uskutočnilo
prvé
rokovanie
výstavby
skupinového
vodovodu Tulčík a okolia.
Na tomto rokovaní všetci prítomní
starostovia
podporili
skupinovú
výstavbu
vodovodu
napojenú
na

Starinu.
Bola už zadaná hydrogeologická štúdia,
na základe ktorej bude
spracovaná
projektová dokumentácia do konca roka
1997.
Diskusný
príspevok
p. Vincenta
Senderáka, využiť 10m v Bagoľke na
skladku komunalného odpadu som
riešila na OÚ ŽP v Prešove.
Vzhľadom už na jestvujúce moderné
skladky /Petrovany, Ražňany /, ktoré
boli dané do prevádzky v roku 1996 s
kapacitou na obdobie cca
10 - 15
rokov, postačujúce pre všetky obce
okresu Prešov, doporučujú
nám, aby
sme
výstavbu
novej
skladky
v
navrhovanej lokalite riešili koncepčne
tak o 3 - 5 rokov, nakoľko vybudovanie
takejto skladky je
na čas, ale aj na
financie veľmi náročné. Obec sama JU
nepostaví, musia sa tu združiť finančné
prostriedky z okolitých obcí, ale i za
pomoci SF ZP.
Na verejnom zhromaždení vystúpil
predseda miestnej organizácie HZDS

p. A. Majerník s Informáciou o petícií
občanov obce za vypísanie nových
volieb starostu. Upozrňujeme, že podľa
zák 369/90 a 481/93 o obecnom
zriadení túto petíciu musí schváliť pred
zaslaním
do
NR
SR
obecné
zastupiteľstvo. Keďže petičný výbor
petíciu
na schválenie
nepredložil,
prípadné vypísanie nových volieb v
našej obci by bolo protizákonné.
V diskusii občanov som odpovedala na
mnohé ďalšie otázky diskutujúcich, ako
Je. napr. vytvorenie nových pracovných
miest pre mužov, oživenie kultúrneho a
športo:,ého života, čistota obce, predaj
obecneho majetku, ktorý sa uskutočnil
na zákJade znaleckých posudkov.

Právne postavenie a platové pomery
starostov obcí sú stanovené zákonom
253/94 Zb.
Lesný úrad Prešov svojím rozhodnutím
zo
dňa
21. l . 1994
nevyhovel
požiadavke združeniaČergov
6 " uznal'
poľovný revír z toho dôvodu, že nie je
výlučným vlastníkom pozemkov, tak
ako to ukladá zákon č.99/93 Zb.
Ako starostka obce priebeh verejného
zhromaždenia občanov hodnotím veľmi
pozitívne. Sála kultúrneho domu bola
plná, dokonca aj balkón. Je to svedectvo
o tom, že občania majú záujem o dianie
v obci, o jej rozvoj.
Anna Tokárová
starostka obce
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Obecný rozpočet
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Položka
~
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-I- Rok 1997 ~----I
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Výdaj Sk

Príjem Sk

17.100

20.000

l. Kultúra

20.491

2. Popl.za smet.nád.

38.850

39.000

3. Poplatky za psov

8.100

8.000

4. Vývoz KO,poplatk)'

3.531

5. Popl.z al.a tab.

86.255

6. Hracie automaty

40.000

7.Daň z nehnuteľ.

465.143

8.Daň ro záv.čin.

997.368

11.Nájom nebyt.priest.

264.617

12.Neúč.dotácia

128.780

13. ČS stanica,voda
14.Mzdy celkom/+VPP/

85.000
90.000

67.467

100.000

700.000
1.300.000

161.100

49.840

10.MS vyk.voda .

Výdaj Sk

20.000

82.160

75.781

9.Cestná daň

I

711.000

923.683

Bilančný prevod

Príjem Sk

32.360

80.000

10.000

60.()()()

20.000

150.000

50.000

128.000

26.488

24.100

179.292

546.054

22.000

I

I

4~~:

15.Odvody do poisť.

186.397

140.000

16.Práce na dohody

64.827

60.000

17.Spotreba ener- VO,budo,

168.612

lS.Palivo

101.281

170.000

I

100.000

54.991

130.000

20.Kanalizácia

310.000

650.000

21.Plynolikácia

536.364

700.000

19.0prava

vo

22.Dar na kostoly
23.TJ

j

43.022

24.Klub dôch.

i

4.497

. 26.Č~
6

~-- .___

_. 2.~.~~

30.000

I

30.000

.

8.000

J
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25.Činkáreň

I

.-

3.000

1_...:..3_.000
__

.R'~

27.KniŽllica

4.100

28.Turislika

1.140

29. Práca s deťmi

6.179

6.000

21.615

16.000

30.Časopisy,noviny

32.Ceslovné
;

33.POŠlovné

I

3.000

36.652

4.312

3 l. Telef popl.

6.000

34.000

13.973

10.000

6.657

8.000

19.200

20.000

7.443

7.000

I

34.Poisl.majelku

j

35.Čisl.prosl.

iI

I

37.Znal.posudky
38.Ostatné

I

39. Vlámačky,opravy

I

40.Kopír.práce
41. VÚB,úroky,popl.

.40.000

10.426

Ii

36. PO,údržba,materiál

15.036
6.591

41.150

13.534

20.800

1.361

9.622

54.534

13.264

i

5.000

67.000:

1.000

8.000

30.000

13.000

9.324

10.000

43.0becné symboly,špor.deň

37.965

10.000

44.Nákup kanc.zar.

22.000

42.Sociálna oblasť

I

45. Kancelárskepotreby

I

46.0prava miest.rozhlasu
47.Reko~trukcia elek.siete
48.Predai___nehnuteľností
..•.• _. __ •____ ...... _...•

_.•. ____

,

I

Zostatok:
1----------------.----

6.100

.. _' .. 45.000
_ •.• ,. - _..•• _0- ....

3.433551

CELKOM:

711.445
.... --- ... -. --- .

15.000

16.309

,

5.000

I

250.000

lI

25.000 __ - -- ... __._----+_. ---_._-_
3.264000
2.722106
3.372000

_---_

_

i

H!8000

----.--.---.-j-------li--------l

Návrh vypracovali: A.Tokárová A.Palenčárová
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Aj naši pradedovia

platili dane

Z historických prameňov sa dozvedáme,že v stredoveku sa platila daň z porty.
Samotný pojem por t a má niekoľko významov: znamená bránu alebo vrátnicu,
môže označovať dom a pozemok daňovníka, daňový
základ, z ktorého sa
vyrubovala daň alebo daňovú jednotku pre vyrubenie dane z porty. Z úst starých
obyvateľov Teme som počul vyjadrenie ľútosti nad vzniknutou stratou :" Daromna
porta pošla do čorta."
Podľa Vlastivedného slovníka obcí na Slovensku / III / v roku 1427 Terňa mala
dovedna 29 port: z toho v Nižnej Terni/ Alsoterne / bolo 13 port, vo Vyšnej Temi /
Felsoteme / 8 a v Temi tiež 8 port.
Pravidlá pre stanovenie dane z porty boli v rôznych obdobiach odlišné. Napr. v prvej
polovici 15.stor.bola vyrubená daň za každú bránu / portu /,cez ktorú mohol prejsť
jeden senom a obilím naložený voz, v poI.l7.stor.sa do jednej porty počítalo 8
poddaných a 2 voly, alebo 16 poddaných a želiarov, ak nemajú dobytok . .
Stredoveký,resp.feudálny daňový systém bol veľmi dobre prepracovaný. Aby sa
zabránilo daňovým únikom, každému daňovníkovi sa na palicu zvanú "rováš"
zárezmi značilo zaplatenie dane alebo dlhu.Aj dnes sa ešte hovorí,že niekto má toho
veľa na rováši, čiže niekto sa voči niekomu niečím previnil, prípadne nesplnil voči
niekomu svoju povinnosť.

T.M.
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MAREC - MESIAC

KNIHY

Dlhé zimné večery sú za nami, je tu marec - Mesiac knihy.
Naša obecná knižnica,ktorá je umiestnená na poschodí KD, je vám k dispozícii
každý štvrtok v čase od 13,00 hod. do 17,00 hod
Viete.koľko kníh máme
Kol'ko výpožičiek?

y

regáloch knižnice? Približne 4 tisíc

Mesačne 90.

Kol'ko čitateľov? 80.
Na počet obyvateľov obce je to veľmi málo
V poslednom čase na knihu zabúdame, prednosť dávame televízii, rozhlasu, hracím
automatom, počítačom a i Netúžime po tichu, vzdelávaní sa i napriek tomu, že
kniha je najlepší priateľ človeka, je to priateľ, ktorý nikdy nezradi.
Pozývame vás do našej knižnice.a to nielen v Mesiaci knihy, ale navštevujte ju
počas celého roka.
A.T.

CHYSTAJTE KORBÁČE, VELKÁ NOC IDE
To vajíčko rysované,

Ženám veľa vody,

kvíetočkami cifrované,

chlapom veľa vínka,

tomu ho ja darujem,

deťom vo vrecku

koho verne milujem.

nech zopár mincí
cinká.

Halúzkou po zadku,
voňavkou do vlasov,
nože sa ponúkni,
sladučkým koláčorn.
Veľká noc predo dvermi,
ostaňte.chlapci,

verní

-i napriek dievčat kriku dobrému svojmu zvyku
Dievčatám vera vody
a chlapcom málo škody

I

I

Všeobecné záväzné nariadenie obce Terňa
o určení miestnych poplatkov na rok 1997
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí
miestnych poplatkov s týmito zmenami.
- uskutočnenie

I

schôdzky

pred svadbou

_._--_._ .. -._ .... _- usporiadanie svadby,zábavy

,

!

dňa

512.1996

schválilo

- domáci

300 -Sk

- cudzí

500.-Sk

- za pečenie koláčov l deň

1 500

- cudzí

2.000.-Sk
-_---_-.-_
150.-Sk

- domáci

,----_.

I
I - za vykúrovanie KD
I

!

-

!

. ...

- cudzí
--------------- .. _--

300_-Sk
....

_-

.

__ ..

vyv oz KO od l smet.nádob y
•• __

".

500.-Sk

•

200.-Sk

l,

...

200_-Sk

-

i
--~--_.i

- prepožičanie veľkého kontajnéra
... ___ .. _--_ ..
- poplatok za psa od 6 mesiacov

!

200 -Sk

_

- vyhlásenie relácie MR

- ....

I

alebo

- domáci

- cudzí

..

50_-Sk
. - _20.-Sk

_.-

. --

elek.rniešačky na 1 deň

-----_ .. _------------- dodanie nového čísla domu

- kopirovacie
10

práce I strana

5 -Sk

-_

-i

50
.. _-_._-Sk
---

..

.

_

..

- -

.-----

.

·Sk
-- 50
. __ .. _---:2 -Sk

I
I
I

I

20.-Sk

- rôzne potvrdenia

- prepožičanie

~

10 l "fly .,
50.-Sk

i
I

___

I

li

100.-Sk

- dovoz úžitkovej vody do domácnosti
.
- poskytnutie verejného priestr.podnikateľo~

1I

200.-Sk

_ ..

I

za ďalšieho sa zvyšuje popl. o 50 %

- obecné rozhodnutia / vydanie /

1
i

. - --+--- - ---100-Sk- ----i I

o-

- pop l a to k za KO c h a ťan.

. - •...

_.-

lOO.-Sk

- výmena novej smet.nádoby
-

500.-Sk
----- --1 I

- domáci

--_._-._--.. ~__ľ9platok cintorínsky

I

400.-Sk

- cudzí

-

.si

- domáci

- usporiadanie pohr.karu
I

výšku

_.
-

LITERÁRNE OKIENKO
TomášMajerník

BLÝSKAVICA
Plamene lietajú popn zemi
Omietka sa sype na domy
Krídlo zapískalo ponad dom

Nájomníci nájomníci do stredu izby stôl

Kurčatá sa krčia avšak neboja sa
bleskov ale jastraba

NAPÁJADLO

Napijem sa polievočky
postriebrenej polievočky svetla

Blesk čo ovanullisty ovlažil telá
Prítoky konárov upevnil v korytách riek
On spôsobil že zakvitli korene
"

'''_-

- podzemné koruny ešte žijúcich stromov

lZ autorovej rukopisnej zbierky Pôjdeme k prameňom, ktorá na celoslovenskej
prehliadke záujmovo-umeleckej činnosti učitel'ov Chalupkovo Brezno 1996 bola
zaradená do zlatého pásma!

Prosíme občanov,ktorí sa venujú vlastnej literárnej tvorbe,aby poskytli svoje texty
redakcii OHLASOV
II

_._------

----

Blahoželáme jubilantom:

Vitajte medzi nami:

Cecília Senderáková, 70 rokov

Radovan Cmár

Margita Dziaková, 60 rokov

Diana Pecúchová

Marta Osifčínová, 60 rokov

Martina Giňová

Mária Poníková, 50 rokov
Jozefina Petrová, 50 rokov

Navždy nás opustili:
Viliam Senderák

Všetko najlepšie
novomanželom :

Ľudovít Senderák
Nech odpočívajú v pokoji!

Zlatko Litavský a Júlia.rod.
Krajňáková
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