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Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Obecné zastupiteľstvo v Polomke sa zišlo na svojom 

riadnom zasadnutí 25. augusta 2016
Ospravedlnený: Ing. Marian Jagerčík 

Neospravedlnený: Ing. Vladimír Hrablay

Program rokovania :
 1/ Otvorenie
 2/ Voľba návrhovej komisie
 3/ Správa o  plnení uznese-
ní obecného zastupiteľstva 
a kontrolnej činnosti
 4/ Zhodnotenie plnenia roz-
počtu obce za I. polrok 2016 vo 
výdavkovej a príjmovej časti
 a likvidácia pohľadávok
 5/ Správa o  zabezpečovaní 
úloh na úseku požiarnej ochra-
ny za I. polrok 2016
 6/ Všeobecne záväzné naria-
denie obce Polomka č. 63/2016 
o  parkovaní motorových vozi-
diel na 
miestnych komunikáciách 
a verejných priestranstvách 
 7/ Výzva – komunitné centrum 
8/ Rôzne
 8/1 Informácia o vyhliadkovej 
veži ( kúpa pozemku )
 8/2 Cezhraničná spolupráca - 
nadviazanie družby Maďarska
 8/3 Vypracovanie štúdie – 
Wellness na lyžiarskom vleku
 8/4 Kúpa pozemku pre obec 
Polomka od Jána Gorduliča, 
Polomka, Hronská 11
 8/5 Schválenie spolufinanco-
vania projektu – radarové me-
rače rýchlosti
 8/6 Návrh na zmenu rozpoč-
tu rozpočtovým opatrením č. 
5/2016
 9/ Interpelácia a diskusia 
Starosta obce pán Lihan pri-
vítal na zasadnutí poslancov 
obecného zastupiteľstva a  os-
tatných prítomných. Podľa 
prezenčnej listiny konštatoval, 
že na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva je prítomná nad-
polovičná väčšina poslancov, 
čím bolo zasadnutie uznášania 
schopné.
Vedením zápisnice z rokovania 
poveril  Janku Hebeňovú a Dia-
nu Ďurčenkovú, referentky 
obecného úradu.
Za overovateľov správnos-
ti zápisnice z  rokovania určil 
doc. Ing. Jaroslava Varechu, 
PhD. a Dušana Mušku. Starosta 
obce predložil na schválenie 
program rokovania obecného 
zastupiteľstva, ktorý bol všet-
kými hlasmi schválený. Staros-
ta obce predložil návrh, aby do 

návrhovej komisie boli zvolení 
poslanci: Roman Kohút, Ing. 
Jozef Guzma, Mgr. Ivana Šan-
dorová. K návrhu neboli žiadne 
pripomienky a návrhová komi-
sia bola jednomyseľne zvolená.
Správu o plnení uznesení obec-
ného zastupiteľstva a  kontrol-
nej činnosti predložil hlavný 
kontrolór obce pán Ing. Jozef 
Svetlák a poslanci ju zobrali na 
vedomie. V ďalšom bode sa po-
slanci zaoberali plnením roz-
počtu obce za I .polrok 2016. 
Stanovisko zaujal aj predseda 
finančnej komisie, ktorý na zá-
klade zasadnutia finančnej ko-
misie odporučil správu prijať. 
Obecné zastupiteľstvo teda zo-
bralo na vedomie zhodnotenie 
plnenia rozpočtu obce za I. pol-
rok 2016 vo výdavkovej a príj-
movej časti a  likvidáciu pohľa-
dávok tak ako bola predložená.
Predseda DHZ obce Polomka 
predložil správu o  zabezpečo-
vaní úloh na úseku požiarnej 
ochrany za I. polrok 2016 ktorú 
následne poslanci zobrali na 
vedomie.
Z  ostatného zasadnutia OZ 
vyplynulo, že je potrebné pri-
praviť VZN pre riešenie do-
pravnej situácie v  obci, ktorú 
značne ovplyvňuje nesprávne 
parkovanie motorových vo-
zidiel v  našej obci. Obecné 
zastupiteľstvo teda schválilo 
Všeobecne záväzné nariade-
nie obce Polomka č. 63/2016 
o  parkovaní vozidiel na miest-
nych komunikáciách a  verej-
ných priestranstvách, ktoré si 
môžete prečítať v plnom znení 
na strane 2.
Starosta obce informoval po-
slancov o  skutočnosti, že vyšli 
výzvy na projekty financované 
EÚ a  to na komunitné centrá 
pre rómske komunity. Komu-
nitné centrá budú financované 
sumou 1.400,- € na jeden me-
ter štvorcový pri ploche 250 
m2. Mali by mať aspoň 100 m2 
a musia byť v územnom pláne 
obce. Alternatívou je vytvore-
nie priestoru pre terénneho 
pracovníka. Poslanci po dis-
kusii na túto tému zobrali na 
vedomie Informáciu o výzve – 

Pranostika na September:
„ Žaby, hady sa pokryli, hruška lístie tratí, lastovička ide 

svetom; jeseň sa počína, bača, dolu z holi ! „

    Roky plynú. Tvoria sa nové dejiny, novodobé dejiny, moderné 
dejiny. Každý z nás však pevne verí, že časy spred šesťdesiatich 
deviatich  rokov sa nikdy nenavrátia. Časy strachu, bojov, hukotu 
zbraní, biedy a nedostatku. A preto nesmieme zabudnúť. Dňa 30. 
augusta sme si s členmi Jednoty dôchodcov položením vencov 
k  pamätným miestam pripomenuli tieto ťažké časy, všetkých 
odvážnych, ktorí z úprimného presvedčenia šli na možnú smrť. 
Mnohí z nich padli, mnohí sa nevrátili domov. Česť ich pamiatke. 

Srdečne vás pozývame prežiť slávnostný dožinkový 
deň, ktorý sa uskutoční
v nedeľu 25.9.2016 9.30

– Dožinkový sprievod z centra obce do kostola
– zraz pred Bumbarasom

10.00 – Slávnostná dožinková svätá omša
Priebeh dožinkových osláv bude nakrúcať TV LUX.

komunitné centrum. 
Ďalšou výzvou, s ktorou sta-
rosta obce oboznámil poslan-
cov je Program spolupráce 
Interreg 
V-A Slovenská republika – Ma-
ďarsko. Musí to byť kraj Novo-
hradu, čo susedí s Banskobys-
trickým krajom. Vo výzve sa 
kladie dôraz na prírodné a kul-
túrne dedičstvo, rozvoj turiz-
mu. V rámci tohto projektu by 
sa mohla postaviť aj plánova-
ná vyhliadková veža na Bučni-
ku, zrealizovať náučný chodník 
vo Voľchovom, tvorivé dielne 
s tradičným ľudovým umením. 
Obecné zastupiteľstvo pro-
jekt cezhraničnej spolupráce 
schválilo.
Na programe bola aj výzva na 
osadenie radarových meračov 
rýchlosti vyhlásená Minis-
terstvom vnútra SR, ktorá je 
zameraná na podporu zlepše-
nia dopravno-bezpečnostnej 
situácie. Spoluúčasť obce je 
5% z  celkových predpoklada-
ných výdavkov 6  900 EUR, to 
znamená 345 EUR. Ukončenie 
výzvy je 22.9.2016. Obecné 
zastupiteľstvo schválilo spolu-
financovanie projektu na osa-
denie dvoch kusov radarových 
meračov rýchlosti podľa vý-
zvy vyhlásenej Ministerstvom 
vnútra SR č. V PPZ 2016, ktorá 
je zameraná na podporu zlep-
šenia dopravno-bezpečnost-
nej situácie a  to vo výške 5% 
z  celkových predpokladaných 
výdavkov 6  900 EUR, spolufi-
nancovanie obce je 345 EUR.
V  rámci diskusie sa poslanci 
zaoberali potrebou vytvorenia 
aktivít v  priestoroch lyžiarske-
ho strediska mimo zimnej ly-
žiarskej sezóny. Schválili vytvo-
riť projektovú dokumentáciu 
na výstavbu wellness štúdia. 
Na záver zasadnutia OZ po-
slanci diskutovali o  pripravo-
vanom podujatí Horehron, Ho-
rehron, zásobovaní prevádzok 
pri hlavnej ceste, rýchlej jazde 
vozidiel na ulici Ždiarskej, situ-
ácii v  SZUŠ Talentárium s  ria-
diteľkou školy Mgr. Stanisla-
vou Skladanou a  o vodovode 
v Hámri.
Starosta obce pán Ing. Ján Li-
han poďakoval prítomným za 
účasť a zasadnutie obecného 
zastupiteľstva ukončil.

D.Ďurčenková

72. výročie Slovenského 
národného povstania.

Dožinky



Kupón na zľavu
12% - Nový tovar, 5% - Akciový tovar

Platí do 20. októbra 2016

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
august 2016

v mesiaci september

SPOMÍNAME
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INZERCIA

Narodení : Eremiáš Daniel Hronská 43
Prihlásení :  0
Odhlásení : Sakáčová Mária Jánošíkova 8
 Karlubík Filip -„-
 Harvan Jaroslav Hronská 18
 Harvanová Zlatica -„-
 Harvanová Jaroslava -„-
 Harvan Ján -„-
 Harvan Erik -„-
 Harvanová Dominika  -„-
 Fizoľa Koloman Hronská 43
 Fizoľa Koloman ml. -„-
 Kurčíková Linda Osloboditeľov 6
 Pohančaník Jakub -„-
 Mgr. Surviková Ivana Zápotockého 35
 Surviková Nikola -„-
 Chapčáková Monika Komenského 121
 Vernárska Monika Štúrova 90
 Fizoľová Erika Hronská 28
 Miklošková Mária Jánošíkova 6
 Mgr. Baksová Vladimíra Osloboditeľov 29
 Baksa Alexander -„-
 Ing. Majerová Kamila SNP 7
 Majerová Alexandra -„-
Zomretí : Vešťúrová Paulína Ždiarska 23 102 r.
 Štajer ZdenkoHronská 1737 r.
Počet obyvateľov k 31.8.2016 - 2957

Elena Pohančaníková Komenského 62 91 r.
Mária Vernárska SNP 151 95 r.
Jozefa Siládiová Komenského 104 90 r. 
Ilona Špinderová Jánošíkova 27 91 r.
Nech Vám úsmev na tvári kvitne ako lúčny kvet, ešte dlho užívajte, 
s nami tento krásny svet.
Oslávenkyniam želáme veľa zdravia a radosti.

S tichou spomienkou k hrobu chodíme,
pri plameni sviečky sa za nich modlíme.
Dotĺkli srdcia, klesli pracovité ruky,
stíchla záhrada, dom i dvor,
už nepočuť hlas a kroky rodičov v ňom.
Už niet domova, už niet kam ísť,
len pri hrobe našich rodičov sa pomodliť.

Dňa 21.augusta sme si pripomenuli smutné 
1. výročie úmrtia našej mamy, starej a prasta-
rej mamy

Márie Brozmanovej
a 17. septembra si pripomenieme 20. výročie 
úmrtia otca, starého a prastarého otca

Jozefa Brozmana
S láskou spomínajú synovia Ján a Milan s rodinami

a ostatná rodina

Poďakovanie

Predám Ford Fiesta vo veľ-
mi dobrom technickom 
stave, 1,25i, rok výroby 
2011, šedá metalíza, 31 
672 km, 1. majiteľ, kúpené 
v SR. Cena dohodou.
Tel.číslo:0905844607.

Poďakovanie
Smútiaca rodina vyslovuje 
úprimné poďakovanie rodi-
ne, priateľom a známym, ktorí 
dňa 19. augusta 2016 odpre-
vadili na poslednej ceste náš-
ho drahého zosnulého
Jána Kochana z Gašparova. 
Zároveň ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.

A-ŠPORT OD Jednota 
Brezno ponúka:

Odevy veľkosti XS-3XL
Obuv veľkosti 36-48

Doplnkový tovar

Doznel tlmený akord života,
stíchla jej tichučká pieseň.
Hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
Nezomrela. Spí, má len sen.
Je krásny, sníva sa jej o tých,
ktorých milovala a ktorí milovali ju.
 
Dňa 13. októbra 2016 by sa naša mama, stará mama a prasta-
rá mama

Anna Vešťúrová rod. Buvalová
dožila 90 rokov. S láskou a vďačnosťou na jej dobré srdce, na 
jej láskavosť, ochotu a obetavosť spomína dcéra Mária z Taj-
chova s rodinou.

Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.

Už 15 rokov sme neoddeliteľ-
nou súčasťou obce Polomka, 
sme Detský domov „Slniečko“, 
ktorý v súčasnosti vedie  naša 
pani riaditeľka Mgr.  Marta Ky-
sucká.
  Naše veľké ĎAKUJEM patrí 

starostovi obce Polomka Ing. 
Jánovi Lihanovi, ktorý nám 
poskytol priestory rekreačné-
ho strediska Bučník v  dňoch 
7. a 8. júla tohto roku na Špor-
tové hry zamestnancov det-

ských domovov z Banskobys-
trického kraja. Poďakovanie 
patrí aj p.Kubušovej za jej sna-
hu, ústretovosť a  obetavosť 
pri poskytovaní služieb počas 
športových aktivít.
  Organizátorom tohtoroč-

ných športových aktivít bol 
náš Detský domov „Slniečko“. 

Mali sme  tú česť  prezentovať 
naše horehronské kraje. Uro-
bili sme to netradičným spô-
sobom, obliekli sme si naše 
kroje – polomské,  závadske, 
heľpianske,   pohorelské , ba-
cúšske a  vyrazili sme do hôr 
na stanovištia.  Prekvapili 
sme aj našich hubárov, ktorí 
namiesto medveďov stretli 
v  hore ženy v  krojoch, ktoré 
ich chceli navyše aj pohostiť 
koláčom či niečím na rozvese-
lenie, prípadne aj zapojiť do 
súťaže. Podujatia sa zúčast-
nilo vyše 70 zamestnancov 
detských domovov a všetci si 
domov doniesli nezabudnu-
teľnú spomienku na náš ča-
rokrásny kraj, pestrý program, 
chutný guláš a  príjemných 

ľudí, ktorých stretli.  Radi sa 
sem opäť vrátia.
  Naša vďaka patrí aj Lesnému 

závodu Beňuš, konkrétne Ing. 
Vigodovi za výber a  prípravu  
turistickej trasy, folklórnemu 
súboru Heľpan z Heľpy za kul-
túrny program, PaedDr. Luká-
šovi Jánoškovi za prezentáciu 
ľudových tradícií a  zvykov 
nášho regiónu, DJ-ovi Maxi-
mu a všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom podieľali 
na  príprave tohto podujatia. 
Dokázali sme, že spoločnými 
silami sa dá veľa zvládnuť. Ta-
kže ešte raz ĎAKUJEME!

Zamestnanci Detského domo-
va „Slniečko“ v Polomke
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VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
obce Polomka č. 63/2016

O PARKOVANÍ MOTOROVÝCH VOZIDIEL 
NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH 
A VEREJNÝCH PRIESTRANSTVÁCH

Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 4 
ods. 3, bod g/, § 6, § 11, ods. 4 písm. g/ záko-
na SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a podľa § 3 
zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komu-
nikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov a § 48 záko-
na č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch v  znení 
neskorších predpisov, sa uznieslo na tomto 
všeobecne záväznom nariadení obce /ďalej 
len VZN/.

Článok 1
Úvodné ustanovenie

1. Účelom tohto všeobecne záväzného 
nariadenia obce je určiť a  upraviť pod-
mienky parkovania a  odstavenia moto-
rových vozidiel na miestnych komuniká-
ciách a  verejných priestranstvách v  celej 
obci Polomka.
2. Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) verejným priestranstvom – všetky 
cesty, miestne komunikácie, všetky verej-
nosti prístupné pozemky, spevnené plochy, 
verejná zeleň, ktoré sú vo vlastníctve obce. 
Patria sem aj plochy, ktoré má obec v pre-
nájme od fyzických a právnických osôb a pl-
nia funkciu verejného priestranstva,
b) miestnou komunikáciou – všeobecne 
prístupná a užívaná ulica, parkovisko vo 
vlastníctve obce a verejná plocha, ktoré 
slúžia miestnej doprave a sú zaradené do 
siete miestnych komunikácií. Súčasťou 
miestnych komunikácií sú priľahlé chod-
níky, priľahlé verejné priestranstvá a pri-
ľahlé obratiská vozidiel, ďalej len „miestne 
komunikácie“.
c) parkovaním – umiestnenie vozidla 
mimo jazdné pruhy komunikácie (napr. 
po dobu nákupu, návštevy, zamestnania, 
naloženie alebo vyloženie nákladu). Par-
kovanie v závislosti na dĺžke trvania môže 
byť krátkodobé (do dvoch hodín trvania) 
alebo dlhodobé (nad dve hodiny). Osobit-
ným prípadom dlhodobého parkovania je 
odstavenie vozidla,
f) odstavením – umiestnenie vozidla 
mimo jazdné pruhy komunikácie po 
dobu, keď sa nepoužíva (spravidla odsta-
venie vozidla v mieste bydliska, prípadne 
v sídle prevádzkovateľa),
g) zastavením – uvedenie vozidla do 
pokoja na čas nevyhnutne potrebný na 
urýchlené nastúpenie alebo na vystúpe-
nie prepravovaných osôb alebo na urých-
lené naloženie alebo na zloženie nákladu,
h) státím – uvedenie vozidla do pokoja 
na dlhšie, ako je čas dovolený na zasta-
venie,
i) držiteľom vozidla – fyzická alebo práv-
nická osoba, ktorá je takto zapísaná v do-
kladoch vozidla; v ostatných prípadoch je 
držiteľom vozidla osoba, ktorá je vlastní-
kom vozidla alebo jeho užívateľom,
j) zvláštnym motorovým vozidlom – 
najmä poľnohospodársky a lesný traktor, 
jeho príves, samohybný poľnohospodár-

sky stroj a lesný stroj, pojazdný pracovný 
stroj,
k) starým vozidlom – vozidlo, ktoré chce 
dať jeho držiteľ vyradiť z  evidencie vozi-
diel, alebo má byť vyradené, alebo bolo 
vyradené z evidencie vozidiel podľa oso-
bitných predpisov. Starým vozidlom je aj 
vozidlo, ktorého držiteľ nie je známy, ak je 
odstavené dlhšie ako 30 dní na verejnom 
priestranstve, alebo na inom mieste, ak 
je jeho odstránenie potrebné z hľadiska 
ochrany životného prostredia alebo za-
chovania estetického vzhľadu obce.

Článok 2
Parkovanie v obci

1. Dočasné, krátkodobé a  dlhodobé 
parkovanie (za predpokladu, že nemá 
charakter dlhodobého odstavenia a  stá-
tia) v obci je možné len na vyhradených 
parkovacích miestach v obci: parkovis-
ko pri ZUŠ (parc. KN C č. 826), parkovisko 
pri hasični (parc. KN C č. 640), parkovisko 
pri pošte (parc. KN C č. 485/1,2,3), parko-
visko pri pekárni (parc. KN C č.  2208/1, 
2208/4), parkovisko pri Bumbarase 
(parc. KN C č. 1157/1 obec je nájomca),  
parkovisko pri materskej škole (parc. KN 
C č. 777/1), parkovisko pri kostole (parc. 
KN C č. 4 a 5 obec je nájomca), parkovis-
ko pri kostole (parc, KN C č.2223/1 – pri 
Mariánskom stĺpe), parkovisko pri zdra-
votnom stredisku (parc. KN C č. 637), 
parkovisko pri zbernom dvore (parc. KN 
C č. 830). Parkovanie mimo týchto vyhra-
dených miest musí byť vopred dohodnuté 
na obecnom úrade, kde bude určený čas a 
podmienky parkovania vozidla. 
2. Dlhodobé parkovanie vozidiel v obci 
na verejných priestranstvách alebo 
odstavovať pojazdné i nepojazdné vo-
zidlá na miestnych komunikáciách v 
celej obci Polomka je zakázané. Obec 
na takéto parkovanie a odstavenie nemá 
vytvorené podmienky a  takýmto parko-
vaním by sa bránilo riadnemu a neruše-
nému užívaniu verejných priestranstiev a 
miestnych komunikácií obyvateľom obce, 
ako aj návštevníkom obce.
3. Na verejnej zeleni, nespevnených plo-
chách, ktoré nie sú na tento účel určené a na 
chodníkoch, je zakázané zastavenie, státie 
a parkovanie všetkých druhov vozidiel. 
4. Povinnosťou každého držiteľa vo-
zidla je parkovať alebo odstavovať vo-
zidlo výlučne na svojom pozemku, teda 
využiť na odstavenie vozidla svoj dvor. 
5. Spôsob parkovania na verejnom 
priestranstve, kde to situácia umožňuje 
a nie je možné iné riešenie, musí byť vopred 
dohodnutý na obecnom úrade, kde bude 
určený čas a podmienky parkovania vozidla 
a stanovený poplatok. 
6. Poplatok je stanovený na 200,- Eur ročne 
za osobné vozidlo (do 3,5t), so súhlasom 
obce vozidlo nad 3,5 t 500,- Eur ročne. 

Článok 3
Zákaz parkovania v čase zvozu komunál-

neho a separovaného odpadu

Podľa tohto všeobecne záväzného naria-
denia sa  prísne zakazuje  dlhodobo aj 
krátkodobo parkovať vozidlám na miest-

nych komunikáciách v  čase zvozu ko-
munálneho a  separovaného odpadu. Čas 
zvozu odpadu je určený v Zmluve o vývoze 
komunálneho odpadu podpísanej medzi 
obcou Polomka  firmou, ktorá zabezpečuje 
vývoz a  je zverejnený obvyklým spôsobom. 
Prípadné zmeny termínu vývozu sú vopred 
oznamované v miestnom rozhlase.
 

Článok 4
Zákaz parkovania v čase zimnej údržby 

miestnych komunikácií

Ďalej sa podľa tohto všeobecne záväzné-
ho nariadenia  prísne zakazuje  dlhodobo 
aj  krátkodobo parkovať vozidlám na 
miestnych komunikáciách v  čase zimnej 
údržby. Zimnou údržbou sa rozumie odhŕ-
ňanie snehu z miestnych komunikácií, posyp 
komunikácií. Čas potreby prevedenia zimnej 
údržby je zrejmý z poveternostných podmie-
nok a rozhodnutia starostu obce.
 

Článok 5
Výnimka zo zákazu parkovania na miest-

nych komunikáciách

Výnimka zo zákazu parkovania motorových 
vozidiel na miestnych komunikáciách v čase 
zvozu komunálneho a  separovaného odpa-
du a v čase zimnej údržby sa v zmysle tohto 
všeobecného záväzného nariadenia udeľuje 
:
a) vozidlám záchrannej zdravotnej služby,
b) požiarnym vozidlám v čase zásahu,
c) policajným vozidlám,
d) vozidlám poskytujúcim pomoc v čase mi-
moriadnych opatrení, ktoré vyvolali nepred-
vídané udalosti,
e) komunálnej technike. 

Článok 6
Všeobecný zákaz

1. Všeobecne sa  zakazuje dlhodobo parko-
vať alebo odstavovať pojazdné i nepojazdné 
vozidlá na miestnych komunikáciách celej 
obce Polomka, a tým brániť riadnemu a ne-
rušenému užívaniu miestnych komunikácií 
obyvateľmi obce Polomka a  návštevníkom 
obce.
2. Zakazuje sa okolo miestnych komunikácií 
vytvárať prekážky, ktoré ohrozujú bezpeč-
nosť cestnej premávky, bezpečnosť chodcov 
a  tvoria bariéru pri zimnej údržbe (kamene, 
betónové alebo železné stĺpiky a pod.). 
3. Zakazuje sa odstavovať vozidlá na 
parkoviskách uvedených v  čl. 2 ods.1. 
(spravidla odstavenie vozidla pri   mieste 
bydliska, prípadne v  blízkosti sídla pre-
vádzkovateľa) a  tým brániť riadnemu 
a  nerušenému užívaniu parkoviska oby-
vateľmi obce návštevníkom obce.  
 

Článok 7

Umiestňovanie prístreškov, garáží a úpra-
va plôch na parkovanie pre vozidlá na 

verejných priestranstvách

1. Umiestňovanie prenosných garáží 
a prístreškov pre vozidlá na verejnom 
priestranstve a ohradzovanie časti verejné-

ho priestranstva alebo jednotlivých parko-
vacích miest je zakázané.
2. Rovnako je zakázané vytvárať parkova-
cie miesta prekrývaním potokov betóno-
vými prefabrikátmi bez povolenia prísluš-
ných orgánov. 
3. Je zakázané na verejných priestranstvách 
a  pri miestnych komunikáciách vytvárať 
spevnené i  nespevnené miesta na parko-
vanie (vysypávaním rozličného materiálu, 
betónovaním, asfaltovaním, dláždením) 
bez osobitného písomného súhlasu obce 
a  bez následnej úhrady dane za užívanie 
verejného priestranstva a poplatku v zmys-
le čl. 2, ods. 6 tohto nariadenia.

Článok 8
Sankcie

1. Priestupku proti verejnému poriadku 
sa podľa tohto všeobecne záväzného na-
riadenia dopustí ten, kto z  nedbanlivosti 
alebo úmyselne poruší toto nariadenie 
o zákaze parkovania vozidiel na miestnych 
komunikáciách a  zabráni tým zvozu ko-
munálneho alebo separovaného odpadu 
v  danej časti obce, alebo zabráni vykona-
niu zimnej údržby miestnej komunikácie, 
alebo iným spôsobom naruší prechod os-
tatných účastníkov premávky či poškodí 
verejnú zeleň.
2. Dokladom o priestupku podľa článku 3 
tohto VZN je správa pracovníka poverené-
ho starostom obce kontrolou zberu smet-
ných nádob, vykonávanou v  čase zvozu 
odpadu v Polomke za účasti pracovníkov 
firmy, ktorá zmluvne zabezpečuje vývoz 
odpadu z obce.
3. Dokladom o  priestupku podľa článku 
4 tohto VZN je správa pracovníka pove-
reného starostom obce prevádzať zimnú 
údržbu miestnych komunikácií alebo sprá-
va firmy, ktorá vykonáva zimnú údržbu 
miestnych komunikácií dodávateľsky.
4. Dokladom o  priestupku, ktorým sa za-
medzil a obmedzil rýchly prechod miest-
nou komunikáciou vozidlám záchrannej 
zdravotnej služby, požiarnym vozidlám 
v  čase zásahu, policajným vozidlám, ale-
bo vozidlám poskytujúcim pomoc v čase 
mimoriadnych opatrení, ktoré vyvolali ne-
predvídané udalosti, je osobný, prípadne 
telefonický oznam starostovi obce, prípad-
ne pracovníkom obecného úradu.
5. Dokladom o priestupku podľa článku 6 
je zápis o  opakovanej obhliadke vozidla 
odstaveného na miestnej komunikácii 
a  skonštatovanie starostom obce, poslan-
com obecného zastupiteľstva alebo prís-
lušnej komisii, že ide o naplnenie skutkovej 
podstaty článku 6.
6. V nadväznosti na toto VZN a § 48 zákona 
č. 372/1990 Zb. o  priestupkoch za vyššie 
uvedené priestupky možno uložiť poku-
tu držiteľovi vozidla alebo osobe, ktorá sa 
dopustila priestupku, do výšky 33,- €.  Po-
kuta  sa udelí rozhodnutím  a  splatná je 
v pokladni obce Polomka v hotovosti, poš-
tovou poukážkou, alebo bankovým prevo-
dom na účet obce.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Na  tomto všeobecne záväznom nariade-
ní sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Po-
lomke uznesením č. 118/2016-OZ zo dňa 
25.8.2016.
2. VZN nadobúda účinnosť dňa 10. 9. 2016.
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Horehron, Horehron Ty krásny Horehron II.

   Spolok pre obnovu kultúry a tradícií Bre-
zinky, FSk Brezinky, Obec Polomka uspo-
riadali 27.8.2016 za finačnej podpory Fon-
du na podporu umenia II. ročník stretnutia 
Horehroncov. Posolstvom tohto stretnutia 
nebola len prezentácia folklórnych skupín, 
ale tiež ukážka tradičných kuchýň hore-
hronských obcí, remeselníkov, a hlavne 
príjemné a milé stretnutia všetkých zúčast-
nených.
   To, že tomu všetkému predchádzala 
náročná príprava, vari netreba písať. Veď 
práve vďaka nej podujatie získalo záujem 
návštevníkov a vďačných divákov. Celý 
deň bol náročný pre tých, ktorí to pripravo-
vali, realizovali a šťastlivo ukončili. Od rána 
sa chystala naša úderka, ktorá varila pre 
všetkých účinkujúcich kapustnicu a prekla-
danec. Drevotrieska z Kašteľa zvládla túto 
náročnú misiu na jednotku.
   Od rána sa Bučnik červenal aj vďaka 
súboristom z Breziniek. Pripravovali, dola-
ďovali, aby o 11- tej mohli privítať prvých 
účastníkov chlebom a soľou. Pre deti Rad-
ko Šuchaň so svojimi pomocníkmi vytvoril 
prekážkovú dráhu , Ivan Šuchaň sa tešil 
pozornosti malých i veľkých celučičký deň 
pri práci na hrnčiarskom kruhu, drevený 

kolotoč vozil tých najmenších a teta maľo-
vala na tvár ostošesť, v tvorivých dielňach 
mohli lepiť, kresliť, skrátka tvoriť s našimi 
maminkami Andrejkami, Miškou, Ľubkou a 
Mirkou z detského súboru, s tetami ochra-
nárkami Hankou a Jankou sa vážne poroz-
právať  o našom životnom prostredí, ale 
aj riešiť rôzne veselé úlohy a spolu s mla-
dými umelcami a pani Erikou Šándorovou 
prispieť k maľbe obrazu Polomky, s Vero-
nikou Horváthovou si zatancovali a keď sa 
chceli schladiť – naši hasiči to zariadili. Re-
meselníci sa taktiež tešili veľkej pozornosti 
okoloidúcich, vystavovali a predvádzali 
návštevníkom svoje umenie – výrobu fujár, 
píšťal, krojov, drevených miniatúr, medu 
a sviečok. A kto chcel, mohol si to skúsiť 
sám, že to nie je med lízať.
O chuťové poháriky hladošov sa postarali 
tety kuchárky z Pohorelej, Bacúcha, Zá-
vadky, Heľpy a Polomky, ktoré rozvoňali 
celú lúku príjemnými vôňami tých najlep-
ších jedál. Súťaž o putovný LATACUP, kto-
rú zorganizovali športovci zo Závadky, vy-
hrali súťažiaci z teamu Bratislava- Detva, 
ktorí boli v krojovaných košieliach ( aj krás-
nej polomskej) v pripravených súťažiach 
najrýchlejší. Prednášku o polomskom kroji 
spojenú s ukážkou nášho kroja odprezen-
tovali Veronika Šuchaňová a František 
Ďurčenka. Stretla sa so záujmom hlavne 
návštevníkov z blízkeho a ďalekého oko-
lia a našich rodákov žijúcich mimo nášho 
kraja.
   To, že Horehronci krásne spievajú, ne-
treba ani hovoriť. Presvedčili o tom spie-
vajúce rodiny v programe Spieva celá 
rodina. Handulovci, Margetky, Varšovci, 
Kalmanovci, Lilkovci, Pompurovci, Šiškov-
ci a Bevelaquovci prítomným predviedli, že 
spev bol aj ostane najkrajším vyjadrova-
cím prostriedkom človeka, ktorý spája ľudí. 
Spievajúce rodiny hudobne doprevádzali 
muzikanti z Pohorelej a Polomky, ktorých 
hudobné majstrovstvo mohli diváci obdivo-
vať počas celého podujatia. A mohla začať 
Horehronská svadba, ktorú slovne sprevá-

dzala pani Marcela Čížová:,, Nuž ja som ver priš-
la o túto svoju Aničku, či by ste ju nedali za môjho 
Paľa. Veď by jej zle u mňa nebolo. A ja dlho žiť ne-
budem, ak by ste sa reku toho báli... U mňa chvála 
Bohu jesto chleba naveky. Poživnosť máme, statok 
tobôž, dlhu ani grajciara- môžeš mi veriť ak osebe... 
Ani Paľo nie je najostatnejší. Nepije, neblúdi po no-
ciach, nekradne, sedí doma, ešte i v nedeľu modlí-
me sa z knižky – len nech ho ona vedie k dobrému.
Všetky folklórne skupiny Horehronia z Telgártu, Šu-
miaca, Pohorelej, Heľpy, Závadky, Bacúcha a Po-
lomky spolu vytvorili jednu veľkú hostinu, na ktorej 
sa jedlo, pilo a do rána tancovalo. I ja som tam bola, 
zo svadobného koláča okoštovala a nohy v tanci 
nešetrila. Kto tam bol s nami, neoľutoval. No, ak sa 
len predsa nejaká chybička vyskytla, nak nám ráčia 
prepáčiť.
PS: A aby sme nezabudli, ďakujeme všetkým, ktorí 
akokoľvek pomohli, či už ručne-stručne, radou, dob-
rou myšlienkou, ale hlavne poďakovaním a pochva-
lou, ktoré pohladí na duši za vynaložené úsilie. A ak 
bude chuť a podarí sa získať financie, trebalo by sa 
stretnúť o rok zas.

M.Pisárová

   Obec Polomka a komisia pre šport a ag-
roturistiku usporiadali dňa 14.8.2016 
Tenisový turnaj o  pohár starostu obce 
na multifunkčných ihriskách pri základ-
nej škole a v športovom areáli. O pohár 
starostu bojovalo rovnako ako minulý 

Tenisový turnaj
  Talentárium nezaostávalo ani v  lete 

a cez prázdniny sa snažilo pripraviť svo-
jim nadšencom a svojim novým žiakom, 
ako aj stáliciam novinky, ktoré sme sa 
snažili zistiť podľa každého „srdcových 

záležitostí“ to znamená, že všetko to, po 
čom túžili detské srdcia v oblasti umenia 
a  ich umeleckého rozvoja sa snažilo Ta-
lentárium vyskladať. Pre výtvarníkov sa 
pripravujú nové techniky ako je airbrush 

Novinky
Talentária

(je výtvarná technika, ktorá je založe-
ná na nanášaní farby prúdom vzduchu 
striekacou pištoľou), maľovanie na tvár 
a  telo, ale aj oživenie klasických tech-
ník.  Do popredia sa v srdciach mladých 
umelcov dostáva ako aj moderný tanec, 
tak aj návrat retro tancov. Tradíciu držia 
kráľovský nástroj husle a  klavír, ktoré 
zahŕňajú tiež tradičnú klasiku, ale aj pre 
veľký záujem je tam popová moderná 

hudba. Veľké želanie všet-
kých umelcov bolo mať 
triedy, ktoré obsiahnu viac 
hudobných štýlov. Práve 
preto Talentárium cez leto 
pozbieralo umelcov, ktorí 
sa snažili do jednotlivých 
tried vdýchnuť všetky hu-
dobné štýly.  Prinieslo to 
nevšedný výsledok a  zro-
dila sa tradičná ľudová 
miestnosť, bicistická roc-
ková miestnosť a  miest-

nosť, kde sú na stenách zachytené všetky 
momenty a zážitky SZUŠ.  Posúďte sami 
umelecký výsledok. Do budúcnosti ča-
káme vaše túžby a  nápady. Sme tu pre 
vás. Vaše Talentárium. 

rok 8 tenistov. Hralo sa v  dvoch skupi-
nách, z ktorých po odohratí vzájomných 
stretnutí vznikli štvrťfinálové dvojice, 
z  ktorých do semifinále postúpili Jozef 
Hebeň, Peter Kohút, Jozef Brozman ml. 
a Patrik Hrablay. V prvom semifinále Pe-

ter Kohút vyradil Pat-
rika Hrablaya a  v  dru-
hom Jozef Brozman ml. 
porazil Jozefa Hebeňa. 
Nasledoval pekný finá-
lový zápas, v  ktorom 
Jozef Brozman ml. vy-
hral nad Petrom Kohú-
tom a získal tak pohár 
starostu Polomky pre 
rok 2016. Poďakovanie 
zúčastnených športov-
cov patrí aj šéfkuchá-
rovi Janovi Maruškino-
vi, ktorý opäť navaril 
výborný guľáš.

Ľ. Hrablay




