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Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Vianoce spod 
Rozsutca
Vianočný program
26.12.2017 - utorok
14.00 KD Polomka

16.30 Závadka nad Hronom
Účinkujú:

ĽH Martinky Bobáňovej
FS Terchovec
FS Terchovček

Silvestrovská zábava
Reštaurácia Bučnik 

Lyžiarske stredisko Polomka 
Vás pozýva na

Silvestrovskú zábavu
Reštaurácia Bučnik Polomka

19:00 hod.
Ohňostroj a DJ Maťo

Cena vstupenky: 28,- €
Objednávky na čísle:

0910 954 639

      Táto udalosť je pevne zapísaná nielen 
v dejinách obce Polomka ale aj v sloven-
ských dejinách. Začiatok revolučných 
udalostí v Polomke, ktorými vyvrcholilo 
protiexekučné hnutie slovenského ľudu, 
sa datuje 12. novembra 1932. V tento deň 
rozhorčení občania zabránili vykonať 
exekúciu v prospech bohatého krčmá-
ra zhabaním majetku polomskej vdovy. 

Exekučných úradníkov a ozbrojenú čet-
nícku asistenciu sa snažili vyhnať z obce. 
V prestrelke zahynuli J. Piliar z Bacúcha a 
J.Pohorelec z Polomky. Ťažko ranený bol 
J.Kotrčka z Polomky. Položením venca 
k pamätnej tabuli tejto udalosti sme si so 
žiakmi základnej školy uctili ich pamiat-
ku.

D.Ď

Vianočný volejbalový turnaj
Komisia pre šport a agroturistiku pri OZ Polomka 

pozýva občanov na
VII. ročník vianočného volejbalového 

turnaja ulíc obce Polomka,
ktorý sa uskutoční dňa

26.decembra 2017 o 12.00 hod.
v telocvični základnej školy. 

Tešíme sa, že prídete povzbudiť domácich hráčov 
a prispejete tak k vydarenému priebehu

tohto podujatia. 

Čo majú nové futbalisti

85. výročie Polomskej vzbury

mikuláš v materskej škole

víkend s brezinkami

vianoČný punČ pre boriska

volejbalový turnaj

Pri prechádzkach dedinou, cestou do práce či domov alebo cestou na návštevu k 
priateľom a príbuzným si všímame naše okolie. Je chvályhodné, že občania sa snažia 
svoje okolie pri dome, predzáhradky, dvory a záhrady skrášliť, aby sa vo svojich do-
movoch cítili čo najlepšie. Prispieva to k celkovému peknému dojmu z našej dediny. 
Neplatí to však už o  verejnom priestranstve, ku ktorému už nemáme taký osobitý 
vzťah. Verejné priestranstvo je nás všetkých. Neznamená to však, že si na ňom môže 
robiť každý čo chce. Vandalizmus či znečisťovanie verejných priestorov by už vôbec 
nemalo byť súčasťou človeka dnešnej doby. Stretávame sa však s javom zapratávania 
verejného priestranstva súkromným majetkom.

Počas jari a  leta pred pozemkami občanov, ktoré sú už verejným priestranstvom, 
nachádzame naukladaný stavebný materiál, ktorý sa používa pri rekonštrukciách do-
mov. ,,Škoda zapratať vlastný dvor, hlavne keď je už upravený a trávnik vypestovaný. 
Veď pred plotom je dosť miesta.“ Čo na tom, že to špatí ulicu a komplikuje dopravu. 
Veď keď sa zabetónuje čo treba, tak tá kopa zmizne. A najlepšie miešať betón rovno 
na ulici. Hádam si nebudeme robiť bordel vo dvore. S príchodom jesene a zimy si zas 
takto uložíme šichtún dreva. Poprípade uložíme pred dom skaly a iné prekážky, nech 
nám tam nikto nechodí, neparkuje, neotáča sa. Aj takto zrejme verejné priestranstvo 
vnímajú mnohí občania, keďže nachádzame množstvo takýchto ,, okrás“ a prípadov. 
Verejné priestranstvo je nás všetkých. Nerobme to, čo nechceme, aby robili nám a vy-
varujme sa takého konania. Len tak bude naša obec pekná ako naše dvory a záhrady.

Obecné zastupiteľstvo prijalo Všobecne záväzné nariadenie 58/2014 o miestnych 
daniach a poplatkoch. Paragraf 11 tohto VZN pojednáva o verejných priestranstvách 
a ich užívaní. Naukladaný materiál mimo dvora majiteľa sa už považuje za využívanie 
verejného priestranstva. V § 12 uvedeného VZN je schválený sadzobník poplatkov za 
takéto využívanie. Je preto na mieste, aby občania, ktorí zaberajú verejné priestran-
stvo materiálom rôzneho druhu aby urýchlene zjednali nápravu. Od 1.1.2018 budú 
poplatky uvedené vo VZN uplatňované.
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Verejné priestranstvo 
je nás všetkých

Dňa 14.12.2017 sa poslanci zišli na tohtoroč-
nom poslednom zasadnutí obecného zastu-
piteľstva.
V rámci schváleného programu rokovania sa 

poslanci zaoberali plánom práce obecného 
zastupiteľstva na rok 2018 a plánom kontrol 
na rok 2018. Hlavnému kontrolórovi uložili 
úlohu na rok 2018 skontrolovať hospodáre-
nie škôl v  zriaďovateľskej pôsobnosti obce. 
Zároveň na rok 2018 poslanci schválili návrh 
na zvýšenie poplatkov za zber a  likvidáciu 
TKO a to na sumu 14€ na rok a osobu, ktorá 
odpad neseparuje a 12€ na rok a osobu kto-
rá odpad separuje. Návrh bol odôvodnený 
avizovanými zvýšenými nákladmi firmy Ge-

mer Brantner, ktoré budú od 1.1.2018 obci 
fakturované. Dôvodom navýšenia ceny za 
zvoz je aj zvýšenie minimálnej mzdy pre pra-
covníkov firmy zabezpečujúcich zvoz TKO.  
V poplatku za TKO sú zahrnuté aj náklady za 
likvidáciu čiernych skládok v dolinách v okolí 
obce. Riešením pre znižovanie množstva ko-
munálneho odpadu je separovanie väčšieho 
množstva odpadu. Je to teda v našich rukách. 
Zároveň schválili zmenu poplatkov za hro-

bové miesta a to nasledovne: jedno hrob vo 
výške 15 € na obdobie 10 rokov, dvoj hrob vo 
výške 25 € na obdobie 10 rokov a troj hrob 
vo výške 40 € na obdobie 10 rokov. Návrh 
bol podložený zvýšenými nákladmi na kose-

nie, kde taktiež musela byť zahrnutá zvýšená 
minimálna mzda. Poplatok za hroby zahŕňa 
aj údržbu a  investície na cintoríne. Poslanci 
schválili rozpočet obce na rok 2018 tak ako 
bol zverejnený podľa zákona a taktiež Doda-
tok č. 1 VZN č. 59/2015 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Obce Polomka a to § 5 Podmien-
ky poskytovania dotácií sa dopĺňajú tak, že 
dotáciu z  rozpočtu Obce právnickým oso-
bám je možné poskytnúť len vtedy, ak táto 
právnická osoba nemá právoplatne uložený 
trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie 
alebo trest zákazu prijímať pomoc a  pod-
poru poskytovanú z  fondov Európskej únie. 
Uvedené žiadateľ predloží výpisom z registra 

trestov právnických osôb, prípadne čestným 
vyhlásením.
V rámci programu bol schválený dodatok č. 

4  k VZN Obce Polomka č. 41/2009 o určení 
výšky dotácie na prevádzku a mzdy  na žiaka 
ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so síd-
lom na území obce Polomka. Starosta obce 
informoval poslancov o prípravách na lyžiar-
sku sezónu. Ak nenastanú nepredvídateľné 
okolnosti, lyžovať by sa malo od 22.12.2017. 
Pre potreby lyžiarskeho strediska,  výstavby 
Polomského očka a pre potreby obce poslan-
ci schváli nákup terénneho vozidla Nissan 
Navara. 
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Možno si na oblohe jasnej,
možno ukrytý medzi hviezdami.
Už rok pozeráš z ríše nebeskej,
už rok sa vznášaš nad nami.
Tu smutné tóny, blikot sviec,
ten olovený dotyk našich sŕdc,
nie, drahý synček, vnúčik, brat,
ťažko sa lúči, kto má rád.
Si v náručí tvojho Michala archanjela,
veď Božia láska tá predsa neumiera.
Áno, vďačím Vám v mojom novom svete
za moje nebo i pokoj večný, čo mi vypro-
sujete.-
Dňa 7. decembra uplynul dlhý a smut-
ný rok od smrti nášho drahého a milo-
vaného

Michala Zubáka
S  láskou a  bolesťou 
v  duši spomínajú ro-
dičia, sestra, priateľka, 
starí rodičia, rodina, 
priatelia a spolužiaci

Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že ste niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a na vás obidvoch s láskou spomíname.
Dňa 18. decembra si 
pripomenieme piate 
výročie úmrtia našej 
mamy

Emílie Buvalovej
a 6. septembra uplynu-
lo päť rokov od úmrtia 
nášho otca 

Jozefa Buvalu
S  láskou a  úctou spo-
mína syn Jozef s  man-
želkou Alenou, vnučky 
Ingrid a Erika s  rodina-
mi a rodina Šándorová

Bolesťou unavení tíško ste zaspali, zane-
chajúc všetkých čo ste radi mali.
Za všetky tie vaše trápenia a bolesti, nech 
vám dá Pán Boh večnej milosti.
To, že sa rana zahojí, to je klamné zdanie,
v  srdciach nám bolesť zostala a  tiché 
spomínanie.

Dňa 14. novembra 
sme si pripomenuli 15 
rokov čo nás navždy 
opustila naša drahá 
maminka

Mária Horváthová
a  23. decembra si pri-
pomenieme 5 rokov čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný otec

František Horváth
S  láskou a  úctou spo-
mínajú deti Anna a Ján 
s rodinami
Kto ste ich poznali, venujte im prosíme 
tichú modlitbu a spomienku.

Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo 
sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, 
aby mohlo ďalej žiť.

Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň, na 
cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 21. decembra si 
pripomenieme smut-
né 35te výročie, čo 
nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec 
a starý otec

Ján Hrablay
z Clementisovej

ulice.
S  láskou a  úctou spomína manželka, 
dcéra s rodinou a syn s manželkou.

Slnko už nesvieti ako svietilo.
Aj mesiac prestal svietiť.
Hviezdy zhasli.
Nič už nemá význam, keď Ty mama už 
tu nie si.
Dňa 22. decembra si pripomenieme 
desať smutných rokov 
čo nás navždy opustila 
naša drahá

Anna Miklošková – 
Dupejová

S bolesťou v srdci spo-
mínajú synovia Rudolf, 
Ján a Robert s rodinami 
a dcéra Hanka s rodinou.

Slza v  oku, v  srdci žiaľ, čo drahé nám 
bolo, osud vzal.
Odišiel si otec náš, k tým nebeským výši-
nám.
Čo zaženie ten veľký žiaľ,
keď odišiel otec, ktorý nás mal rád.
Nič už nie je ako bolo predtým, smutno 
nám je všetkým.
Dňa 11. decembra sme si pripomenu-
li smutné prvé výročie čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec a starký

Jozef Oceľ
S  láskou a  úctou na 
Teba spomíname a ďa-
kujeme Ti. Manželka, 
synovia Jozef a Ján s ro-
dinami a dcéra Gabriela 
s rodinou.

Doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň.
Hmla studená padá na polia
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
Nezomrel. Spí, má len sen.
Je krásny, sníva sa mu o tých,
ktorých miloval a ktorí milovali jeho.
Z hlbokou úctou a poklonou v srdci si 
spomíname na nášho 
drahého zosnulého

Jána Kubašiaka.
Dňa 14. 11. uplynulo 11 
rokov, ako rukou vraha 
ukončil svoju životnú 
púť. Dňa 22. 11. 2017 
sme si spomenuli na 
jeho nedožitých 50 rokov. Chýbaš nám 
všetkým, drahý náš Janči. Odpočívaj v 
POKOJI. Spomíname na teba Mária, sy-
novia Janík a Adrián, dcéra Ivanka i celá 
ostatná rodina.

Naši jubilantiSPOLOČENSKÁ KRONIKA októbeR 2017
v mesiaci december
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Polomské novinky

A- ŠPORT
1. poschodie OD JEDNOTA BREZNO

Ponúkame:
- textil od XS- 3XL

- Obuv od č. 36 – 48
- Termooblečenie
- Kútik elegancie

Doplnky:
šatky BUF, trekové palice, rukavice, čiap-

ky, batohy, kúpacie čiapky a okuliare

13% zľava na všetko
Platnosť do 7.12.2017

KUPÓN 
N A ZĽAVU

Oceľová Mária 85 r.
Kantorisová Anna 91 r. 
Pohorelec Ján 80 r. 
Balážová Sidónia 92 r.
Roľková Margita 85 r.

Vianočná výzva
Čo píšu hviezdy na oblohe

dnes v dvadsiatomprvom storočí?
Opakujú nám príbeh vianočný

ten, ktorý nikdy nekončí.
Je daný každej ľudskej epoche

ten svätý zázrak polnočný.
V jaskynnej maštali plač dieťatka
pozdravil nebo, ľudí i zvieratká.

Vôl bučaním, oslík híkaním
za všetky zvieratká i seba

pozdravili a vítali Pána,
ľudstvo verilo v nové dôstojnejšie rána.

Mária a Jozef chránia poklad z neba.
Ježiško svojím plačom uzimeným

vysiela k ľudstvu čistú výzvu,
by malo stále hlavu triezvu,

vo svojom ľudskom zmierení
hľadalo pokoru, pokoj, šťastie,

lebo len s nimi viera v nebo rastie.

Mária Oceľová

Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne, 

veľa šťastia, lebo je krásne, 

veľa lásky, lebo je jej málo 

a všetko naj... aby žiť za to stále stálo.

mesiac úcty k starším
Ani tento rok sme nezabudli na našich 
starších spoluobčanov. Tentokrát sme 
sa vybrali za bývalými zamestnancami 
základnej školy. Niektorých sme doma 
aj zastihli, i  keď mnohí majú veľa po-
vinností aj v  zrelo veku. Naše dievčatá 
zo speváckeho krúžku im zablahoželali 
k sviatku a odovzdali pozdrav od žiakov 
a  zamestnancov našej základnej školy. 
Sme šťastní, že všetkým slúži dobré zdra-
vie a nechýba im úsmev na tvári.

Marika Orovčíková

Poďakovanie
Rodina Zubáková úprimne ďakuje všet-
kým zúčastneným na zádušnej svätej 
omši dňa 7.12.2017 za nášho drahého 
zosnulého Michala Zubáka. Kto ste ho 
poznali a  mali radi, venujte mu tichú 
spomienku a modlitbu.

Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti.
Na začiatku adventu nás každý rok po-
teší svätý, ktorý mal srdce otvorené pre 
chudobných. Pred stovkami rokov žil v 
meste Myra, ktoré leží v dnešnom Tu-
recku, biskup menom Mikuláš. Biskup 
Mikuláš bol známy tým, že veľkodušne 
pomáhal ľuďom. Svoje dobré skutky 
vykonával tak, že ho ľudia pritom nik-
dy nezbadali. Svätý Mikuláš zavítal aj 

do materskej školy. Prišiel v sprievode 
anjelika a čerta. Deti ho pekne priví-
tali, no niektoré boli aj prekvapené. 
Deti Mikulášovi zarecitovali básne a 
zaspievali piesne. Svätému Mikulášovi 
sa darček piesní a básní veľmi páčil, a 
preto deti nielen pochválil, ale každé-
ho obdaril balíčkom sladkostí. 
Neskôr večer, nikým nevidený Mikuláš 
rozsvietil vianočný stromček v dedine. 
Sladkosti venované obecným úradom 
rozdal okrem materskej školy aj školá-
kom v ich školách.                                    -r-

Mikuláš v materskej škole
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Pred nejakým časom sa nám do-
stala do rúk prosba o pomoc pre Bo-
riska. Bolo nám jasné, že tu pomoc 
priateľov a rodiny nebude postačujú-
ca. Okrem toho, že sme túto prosbu 
rozšírili medzi množstvo ľudí, zvažo-
vali sme, ako by sme ešte viac mohli 
pomôcť, že čo sa ešte dá urobiť. A tak 
sme zorganizovali Vianočný punč, na 
ktorom si ľudia ktorí chceli pomôcť 
mohli ,, kúpiť“ ručne vyrobené ozdo-
by a iné výrobky, ktoré vyrábali naše 
deti, mamičky a dobrovoľníci. Popri-
tom sa stretnúť pri vianočnom punči, 

ochutnať koláčiky, stráviť aj s Mikulá-
šom pekné popoludnie. Sme radi, že 
túto myšlienku podporilo toľko ľudí. 
Výťažok bol ešte v ten podvečer odo-
vzdaný mamine Aničke. Vyzbieralo 
sa 1100€. Verili sme, že dobrá vôľa, 
chuť a ochota pomôcť v ľuďoch ešte 
stále je. Dúfame teda, že aj tieto pe-
niaze pomôžu Boriskovi postaviť sa 
na nohy. Kým máme v  sebe štipku 
ľudskosti, nie sme stratení.

Ďakujeme vám.
Kolektív pre dobrú vec

Ťažko sa mi hľadajú slová ako sa 
poďakovať. 

Keď som začala písať prosbu „Po-
moc pre Boriska“, nevedela som, či 
to bude správny krok takto žiadať o 
pomoc. Zvažovala som osloviť naj-
mä blízkych príbuzných, priateľov, 
rôzne nadácie a ľudí postavených na 
najvyššom poste. Bála som sa totiž 
reakcie ostatných, pretože veľa z Vás 
nevedelo, že Borisko má zdravotné 
problémy. Bála som sa, ako budú ľu-
dia pozerať na mňa, na rodinu a hlav-
ne na Boriska. Presvedčila som sa, 
že bol to správny krok, pretože ako 
každá mama chcem mať zdravé die-
ťa, a aj keď to nebude stopercentné, 
aspoň budem istá, že som pre to uro-
bila všetko, čo som mohla. Doposiaľ 
som sa stretla s dobrými, prajnými a 
chápavými ľuďmi, ktorí mali neuve-
riteľne rýchlu iniciatívu a chuť hneď 
podať pomocnú ruku a vytvoriť myš-
lienku. Nečakala som, že sa zídete v 
takom hojnom počte a svoj voľný čas 
venujete pre Boriska. 

Oceňujem nádherné výtvory, sna-

hu sa spojiť a spoločne tvoriť pre 
dobrú vec. Som vďačná, že máme 
okolo seba dobrých ľudí a že celá 
moja rodná dedina je tak súdržná a 
prišla podporiť môjho syna a chcú 
mu pomôcť. Sľubujem, že sa spolu s 
Boriskom budeme veľmi snažiť, aby 
Vaša pomoc nebola nadarmo. Pe-
niažky, ktoré sa vyzbierali, budú po-
užité na rehabilitačné pobyty hlavne 
do ADELI v Piešťanoch, kde nastupu-
jeme s Boriskom 22.1.2018, do Ková-
čovej, rehabilitačný pobyt v Martine 
a Dunajskej Lužnej. 

Borisko má šancu chodiť a bez Vás 
všetkých by sme to vôbec nezvládli. 
Vďaka Vám verím v to, že sa dosta-
neme do vytúženého cieľa a dúfam, 
že ako nám, tak aj Vám Borisko urobí 
radosť. 

Vaša pomoc bola obrovským ges-
tom pre môjho syna, a nesmierne si 
to vážim !  

Tisíckrát Vám všetkým zúčastne-
ným zo srdca úprimne ĎAKUJEM 

Anna Murínová

Vianočný punč pre Boriska

Milí moji priatelia, 

Víkend s Brezinkami
Program s  týmto názvom začína 

mať stále miesto v našom folklórnom 
kalendári. Na prípravu celovečerného 
programu je potrebné veľa skúšok ale 
hlavne veľa programových čísel. Keď 
si prizveme hosťa, máme to o čosi ľah-
šie. A tak sme aj urobili. Voľba padla na 
UFS Mladosť z Banskej Bystrice. Máme 
to spolu odskúšané a  diváci už mali 
možnosť Mladosť u  nás privítať viac 
ráz. A aby bol víkend vylepšený o čosi 
viac, v  spolupráci so Stredosloven-
ským osvetovým strediskom v  Ban-
skej Bystrici mali záujemci možnosť 
vzdelávania sa v  rámci metodického 
dňa v sobotu doobeda s Andreou Já-
gerovou na tému Dostala sa za plach-
tu – obyčaje od počatia po narodenie 
dieťaťa v tradičnom prostredí a popo-
ludní s Martinom Urbanom na tému 
Tanec hrou – ako sa dobre zabaviť pri 
tanečnej tvorbe. Martin nás prakticky 
previedol hrami, ktoré by mali zlepšiť 
prácu vo folklórnych kolektívoch.

Od tretej popoludní začalo byť 
rušno v  kinosále, kde sa spoločne 
dolaďovalo, docvičovalo. No a  pred 
piatou bolo najrušnejšie, lebo sála sa 
zaplnila do posledného miestečka. 
V  programe Povedali naši vašim sa 
tancovalo, spievalo, vragalo a veselilo 
sa šitko do nohy. Smiech, dlhotrvajúci 
potlesk a na záver jak by Milan pove-
dal:,, tľapkaňa po stojačky“ hovorili za 
všetko. A veselo bolo aj na Škole tanca 
v bumbarase, ktorú viedli manželia Ur-
banovci. Pri tancoch Čardáš z Rybníka 
nad Hronom, Čardáš, Dovysoka a ko-
leso z Poník sme sa spoznali navzájom 
a tiež sme si osvojili iný región. Učenie 
tanca sa postupne zmenili na dobrú 
zábavu a  veru riedko bilo pri rozcho-
de. A ráno, kade mrk, kino ožilo inými 
návštevníkmi. Malí, väčší, najväčší hu-
dobníci z Prešova, Pliešoviec, Popradu 
a Polomky začali po horehronsky s Ja-

pokračovanie na str.4
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Volejbalový 
turnaj

 Dňa 18.11.2017 sa uskutočnil 
III. ročník volejbalového turnaja 
o putovný pohár starostu obce pri 
príležitosti 85. výročia Polomskej 
vzbury, ktorý organizovala komisia 
pre šport a agroturistiku pri Obec-
nom zastupiteľstve v Polomke.
Turnaja sa zúčastnili družstvá 
z  obcí Bacúch, Závadka nad Hro-
nom, Pohorelá a  Polomka. Po 
zdatnom športovom  zápasení  pu-
tovný pohár pre rok 2017 získalo 
družstvo obce Bacúch. Na druhom 
mieste skončilo družstvo z  Poho-
relej, na treťom mieste Závadka 
nad Hronom a  na štvrtom mieste  
družstvo z obce Polomka. Putovný 
pohár pre víťaza a ceny pre ostatné 
družstva odovzdal starosta obce.   
     I týmto podujatím sme si pripo-
menuli takú významnú udalosť na-
šej obce, ako je výročie Polomskej 
vzbury.

Naši futbalisti ukončili v októbri je-
sennú časť sezóny 2017/2018. V sú-
ťažiach boli prihlásené tri družstvá. 
K prípravke a dospelým z minulej 
sezóny sme premiérovo prihlásili do 
súťaže aj družstvo mladších žiakov, 
ktoré vedie Miroslav Berky a hrajú 
v ňom žiaci narodení v roku 2005 a 
mladší. Prípravku a dospelých naďa-
lej trénuje Mgr. Peter Kováč. Na kaž-
dý majstrovský futbalový zápas naše 
družstvá nastúpili a odohrali ich tak, 
ako boli vyžrebované. Čo nás však 
mrzí, je fakt, že od leta od nás odišli 
niektorí hráči a nastala situácia, keď 
sme museli hľadať náhradu. Tento 

problém však nenastal len u nás, ale 
vo všetkých kluboch je situácia taká, 
že súťaž hrajú štyridsiatnici, keďže 
mladí buď nemajú záujem, alebo sú 
vyťažení pracovne. Chceli by sme 
týmto vyzvať tých, ktorí by chceli pri-
spieť k tomu, aby na Polomke futbal 
napredoval, aby prišli medzi nás a 
pomohli nám, či už ako aktívni hráči, 
alebo ako funkcionári. Za finančnú 
podporu by sme chceli poďakovať 
Obci Polomka, Urbársko pozemkové-
mu spoločenstvu Polomka a všetkým 
tým, čo mám darovali 2 % z daní.  

Výbor TJ Tatran Polomka

Poslanec NR SR Martin Fecko člen 
výboru pre pôdohospodárstvo a 
životné prostredie upozorňuje všet-
kých občanov, ktorí užívajú poľ-
nohospodársku pôdu nie vlastnú, 
ale cudziu a mali to vyčlenené cez 
pozemkový úrad resp. pozemko-
vý odbor okresného úradu s prís-
lušným rozhodnutím a chcú túto 
pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote 
do 28.2.2018 podali žiadosť na po-
zemkový a lesný odbor príslušného 
okresného úradu  o vydanie nového 
rozhodnutia na tento pozemok. Pra-
covníci odboru upresnia, aké dokla-
dy je potrebné doložiť podľa zákona 
č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti 
do daného termínu užívanie náhrad-
ného pozemku zaniká. Prosím, ne-
zmeškajte to občania. Ďakujem.   

Takže o čo vlastne ide ? 
V kocke o tzv. náhradné užívanie 

poľnohospodárskych pozemkov t.j. 
že neužívate vlastný pozemok, ale 
cudzí, ktorý Vám bol odovzdaný po-
zemkovým úradom resp. odborom 
pozemkovým a lesným príslušné-
ho okresného úradu v období od 
roku 1991 do roku 2008. Riešilo sa 
to cez § 15 zákona 330/1991 Zb. o 
pozemkových úpravách (slangovo 
sa to nazývalo vyčlenenie pozemku 
cez pätnástku). Takéto vyčleňovanie 
vyplynulo z veľkej rozdrobenosti 
pozemkov, ktoré vlastnili naši obča-
nia a neboli obrábania schopné ich 

podiely čo v jednotlivých parcelách 
mali. Pre názornosť priemerný gazda 
na Slovensku mal pôdu rozdrobenú  
v 15 až 36 pozemkoch pri celkovej 
výmere niekoľko málo ha poľnohos-
podárskej pôdy. Keďže po roku 1989 
bol veľký dopyt po obrábaní pôdy, 
tak sa to riešilo náhradným užívaním 
s garanciou štátu. Tento § 15 bol v 
roku 2008 zrušený, a preto je potreb-
né vydať nové rozhodnutie pre tých 
vlastníkov, ktorí užívajú takýto (cu-
dzí) pozemok, pričom nemusia byť 
podnikatelia a chcú tento pozemok 
užívať aj naďalej. Je potrebné aby do 
28.2.2018 sa takto dotknutí občania 
ohlásili a dali žiadosť na príslušný 
okresný úrad odbor pozemkový a 
lesný. Pracovníci odboru následne 
usmernia, čo je potrebné doložiť 
ku žiadosti. Lesných pozemkov by 
sa to týkať nemalo, nakoľko tie sa 
odovzdávali len vlastníkom lesa a 
vo vlastníckych hraniciach prísluš-
ných parciel. No niekde sa môže aj 
to vyskytnúť, hlavne tam, kde boli 
porastené lesným porastom bývalé 
pasienky prípadne orná pôda a nikto 
druh pozemku (kultúru) nezmenil.   
Podrobnosti si môžu občania naštu-
dovať prípadne v zákone č. 504/2003 
Z.z. o nájme poľnohospodárskej 
pôdy,.... a konkrétne v § 12b a §24 c. 

Toľko ku popisu informácie a pokiaľ 
je niečo nejasné, tak kontakt na mňa 
je 0908979510.

Vážení občania

Čo majú nové futbalisti

Víkend s Brezinkami
nou Ambrózovou. Po horehronsky bolo úvodné číslo 
programu Zahraj že mi zahraj, kde sa predstavili deti 
z Polomky a Heľpy, ĽH Čardáš, ĽH Javorinka, ĽH Gurol-
sko muzyka – Zbuje, ĽH Breziny s piesňami svojho re-
giónu, ktoré tanečne dopĺňali Bočkoroši z Brezna. Po 
horehronsky sa spievalo aj ďalej. Jána Ambróza a ĽH 
Borievka netreba nikomu zvlášť predstavovať. Spie-
vala sním celá sála. Vtip a šarm pán Ambróz počas ce-
lého programu rozdával spevu chtivému obecenstvu. 
A moderátor Petre Cítenyi, ktorého sme si, mimocho-
dom veľmi, obľúbili, už len poďakoval všetkým stým, 
že Víkend s Brezinkami sa opäť vydaril.

A to naozaj. Vďaka všetkým či už účinkujúcim a tvor-
com programu a či divákom, ktorí nás podporujú a aj 
vďaka všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k úspešnému 
priebehu celej akcie. Toto podujatie sme mohli zre-
alizovať aj pomocou 2% z vašich daní, ktoré venuje-
te Občianskemu združeniu SPOKAT Brezinky. A  tom 
že to bola dobrá akcia svedčí aj následné pozvanie 
hlavnej organizátorky fašiangov na Balogu do Gala-
programu 11.2.2018. Tak pofašiangujme spolu a  ak 
dožijem Víkend s Brezinkami si o rok zopakujeme.

M.Pisárová

pokračovanie zo str.3


