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Zberný dvor slúži vám
Naši hasiči žnú
úspechy
Folklórne leto
Breziniek
VZN o poriadku
a čistote

   Rozbehnuté projekty a práce 
s nimi súvisiace pokračujú aj v 
iných častiach obce. V čističke 
odpadových vôd sme spustili do 
prevádzky kalolis. Jeho prevádz-
kou sa znižujú náklady na odvoz 
kalu v tekutom stave. Tekutý kal 
toto zariadenie vysuší a zlisuje 
na omnoho menší objem, čo je 
taktiež efektívnejšie. Vysušený 
kal sa následne bude môcť pou-
žívať ako hnojivo pre určité druhy 
rastlín. Finišujeme aj s opravou 
vstupných schodov do kultúrne-
ho domu a priľahlých múrikov, 
ktoré boli už značne poznačené 
zubom času. Mrviaci sa betón 
nahradila nová dlažba a kamen-
ný obklad opravených múrikov.
   Samozrejme aj naďalej pokra-
čujeme s rekonštrukciou kanali-
zácie na ulici Komenského a ná-
sledne bude výstavba pokračo-
vať na ulici Jegorovovej. Popri 
už spomenutých prácach sa do-
končuje aj prístavba obecného 
úradu. Miestnosti sú už vyma-
ľované, podlahové a obkladové 
dlažby sú už položené, sociálne 
zariadenia komplet vybavené. 
Po osadení zábradlia a vybave-
ní zasadačky potrebným nábyt-
kom, by sme radi augustové za-
sadnutie obecného zastupiteľ-
stva zrealizovali už v novej za-
sadačke.

   Roky plynú. Tvoria sa nové dejiny, novodobé dejiny, moderné 
dejiny. Každý z nás však pevne verí, že časy spred šesťdesiatich 
ôsmych rokov sa nikdy nenavrátia. Časy strachu, bojov, hukotu 
zbraní, biedy a nedostatku. A preto nesmieme zabudnúť. Dňa 
28. augusta 2012 o 9.00 hod si spolu s odbojármi a členmi Jed-
noty dôchodcov položením vencov k pamätným miestam pripo-
menieme tieto ťažké časy, všetkých odvážnych, ktorí z úprim-
ného presvedčenia šli na možnú smrť. Mnohí z nich padli, mno-
hí sa nevrátili domov. Česť ich pamiatke.

Obec Polomka Vás srdečne pozýva na Letný zábavný deň
v sobotu 18. 8. 2012

Miesto: Športový štadión Polomka

  Program:
  14.30 – Ukážka požiarneho útoku    
                DHZ Polomka
  15.00 – Detská diskotéka a súťaže   
                s animátormi
  17.00 – Ukážka práce polície
  19.00 – Zábava s kapelou 
                Holiday Express

Neváhajte a príďte stráviť letný deň s rodinou a priateľmi na ihrisku v Polomke. 
So sebou si prineste dobrú náladu, o občerstvenie je postarané.

Vstup voľný

Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasad-
nutie obecného zastupiteľstva na deň:

23. augusta 2012 (štvrtok) o 18,00 hodine
v budove obecného úradu – bočný vchod

Program:
 1/   Otvorenie
 2/   Voľba návrhovej komisie
 3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva 
       a kontrolnej činnosti
 4/   Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2012 vo
       výdavkovej a príjmovej časti    a likvidácia pohľadávok
 5/   Správa o sociálnej situácii v obci
 6/   Schválenie návrhu ceny stočného na rok 2013
 7/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8/   Rôzne 
       VZN o odpadoch
 9/   Interpelácia a diskusia

68. výročie Slovenského
národného povstania

Pozvánka na OZ

Letný

zábavný deň

Stavebný ruch v obci
Článoček s týmto názvom nachádzate v každom čísle Po-
lomských noviniek. Informujeme vás v ňom o realizovaných 
stavebných činnostiach ako aj o pripravovaných. Iste neu-
niklo vašej pozornosti, že sa rekonštruuje nádvorie domu 
smútku. V tomto čase sú už terénne úpravy hotové a kladie 
sa dlažba na celé nádvorie. Tejto rekonštrukcii predchádza-
la oprava domu smútku, vybudovanie chodníkov  a zrezanie 
stromov v cintoríne, čiastočná oprava múra okolo cintorína 
a vybudovanie parkoviska pri kostole a renovácia vstupných 
priestorov do kostola. Všetky tieto stavebné úpravy sme-
rovali k tomu, aby sa táto časť obce komplexne vynovila.

   Časovo sme sa prehupli do 
druhej polovice leta a kalendár-
neho roka, no napriek tomu do 

konca roka máme v pláne ešte 
množstvo práce. Radi by sme 
zateplili budovu ZUŠ, na ktorej 
sú už vymenené všetky okná ako 
aj vstupné dvere a radi by sme 
uskutočnili rekonštrukciu miest-
nych komunikácií t. j položenie 
asfaltového koberca na uliciach: 
Sama Chalupku, Komenského 
dolná časť, Kaštieľna, Kukučí-
nova, Mlynská, Nálepkova pra-
vá strana a Zápotockého. 
   Pevne verím, že sa nám naše 
plány podarí splniť pre vyššiu 
kvalitu života v našej obci.

Ing. Ján Lihan,
starosta obce

   Začiatkom mesiaca august sa 
uskutočnil pravidelný zber elek-
troodpadu. Obec musí zo zákona 
umožniť občanom likvidáciu aj tohto 
druhu odpadu. Avšak skúsenosti so 
spôsobom zberu elektroniky nie sú 
dobré. Nakoľko väčšina elektrood-
padu sú rozmerné a ťažké kusy, 
zvolili sme ten spôsob, že občanom 
ich stačí vyložiť pred bránu. Chápe-
me tých, ktorí sú zamestnaní a ráno 
sa ponáhľajú do práce, že elektro-
odpad vyložia už večer. Následne 
však vo večerných a nočných hodi-
nách iní občania chodia po dedine 
a vyložené veci si odvážajú alebo 
priamo na mieste rozoberajú a vy-
berajú z nich kovové časti. Po zis-
tení, že daná vec je nepoužiteľná, 
vytvárajú ďalšie skládky, pretože 
ich len tak pohodia podľa ľubovôle. 
   Ideálne by bolo, keby elektro-

odpad občania priviezli priamo na 
zberný dvor. Iste nie každý má mož-
nosť individuálneho odvozu a tak 
by stálo za uváženie nájsť spôsob 
ako by sa predmetná vec ocitla pred 
bránou až ráno v deň zberu, prípad-
ne až vtedy ak zberné vozidlo pre-
chádza po ulici. Poprosiť suseda, 
ak nie sme doma, alebo známeho 
či rodinu o odvoz na zberný dvor. 
   Takú istú skúsenosť máme aj so 
zberom veľkoobjemového odpadu. 
Po každom vykonanom zbere na-
chádzame veľké množstvo odpa-
du vo vodných tokoch, priľahlých 
kríkoch a vo vysokej zeleni. Zále-
ží nám na čistote našej obce a tak 
apelujem na občanov, aby tomu-
to javu venovali svoju pozornosť. 
Ďakujem.

Ing. Ján Lihan,
starosta obce

Problémy so zberom elektroodpadu



SPOMÍNAME
Bolesťou unavená, tíško zaspala. Ako ticho žila, tak tíško odišla, 
ako keď zhasne sviečka... Skromná v živote, ale 
veľká v láske a dobrote!
Dňa 3. augusta 2012 si pripomíname dva roky, 
čo nás navždy opustila naša milovaná

Magdaléna Šandorová,
rodená Vešťúrová

S láskou a úctou spomína
smútiaca rodina.

...
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal.
Odišiel si otec náš, k tým nebeským výšinám.
Čo zaženie ten veľký žiaľ, keď odišiel otec,
ktorý nás mal rád. Už nič nie je ako bolo predtým,
smutno nám je všetkým.
Dňa 7. augusta sme si pripomenuli smutné pia-
te výročie čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, starý a prastarý otec

Ján Šandor
S láskou a úctou na Teba spomíname a ďakujeme Ti. Manželka 

a dcéry Janka a Milka s rodinami.
...

A ďalej slnko svieti, lúčmi pohládza tvoj rov,
sme ako v úzkej sieti, stiesnení, synček môj.
Márne už zdvíha telefón manželka tvoja, synkovia,
len s bôľnym vzdychom postoja, keď nepočujú viac tvoj tón.
Rok v samote ťa hľadajú, nič iné na tomto svete
len teba si žiadajú. Ty vieš, čo všetci cítime,
o milosť svätú pre teba presväté nebo prosíme.

16. augusta uplynie rok od odchodu
Romana Oceľa do večnosti.

S láskou spomínajú manželka Andrejka, syn-
čekovia Ondrejko a Michalko, matka,
teta Anna s rodinou, svokra, švagor,

všetci príbuzní, priatelia a spolužiaci.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
júl 2012

v mesiaci august 2012
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INZERCIA

Poďakovanie

   Na rekreáciu sa v lete využí-
vajú umelé kúpaliská s bazén-
mi s termálnou alebo netermál-
nou vodou, prírodné rekreačné 
lokality typu pieskoviskových 
a štrkoviskových jazier, hrade-
né vodné nádrže a časti tokov. 
Prvoradými podmienkami zdra-
vého pobytu pri vode je kva-
litná, zdravotne nezávadná 
voda a zdravé životné prostre-
die, ktoré pri kúpaní a vodných 
športoch nepredstavujú ohro-
zenie zdravia návštevníkov kú-
palísk. Človek sa pri rekreač-
nom kúpaní do vody ponára, 
voda sa dostáva do priameho 
kontaktu s jeho pokožkou a a 
sliznicami, často dochádza k 
prehĺtaniu malého množstva 
vody, z čoho vyplýva celý rad 
zdravotných rizík. Sú to hlav-
ne riziká prenosných ochorení 
v dôsledku prítomnosti pôvod-
cov nákaz, ktoré sa do vody 
dostanú z chorých ľudí ale-
bo zvierat, ale aj z prírodného 
prostredia, hlavne tie, ktoré sú 
schopné prežívať a množiť sa 
vo vodnom prostredí. Tieto ri-
ziká môžu spôsobiť hnačkové 
ochorenia, hnisavé rany, zá-
paly močových a pohlavných 
ciest, zápaly dýchacích ciest, 
slizníc a pod.
   Zdravotné riziká z kúpania 
hrozia hlavne tam, kde nie je 
kvalitná prevádzka, kde sa pre-
kračuje povolená návštevnosť, 
kde sa nedostatočne vymieňa 
a dezinfi kuje voda. V prírod-
ných kúpaliskách často voda 
nie je sledovaná, ani v minu-
losti nebola a často nezodpo-
vedá požiadavkám na kvalitu 
vôd na kúpanie, nie sú vybudo-
vané sprchy, záchody a nie je 
k dispozícii ani pitná voda. Kú-

Narodení: Harvan Ján, Hronská 41
 Molčan Marek, Bernolákova 16
Prihlásení:  Šádek Matúš, Ždiarska 29
 Šádeková Janka   -„-
 Šádek Matej   -„-
 Šádeková Liliana   -„-
 Ridzoň Lukáš   -„-
 PaedDr. Sihelský Ján, Hámor 21
Odhlásení: Ing. Hrablay Marek, Zápotockého 52
 Pustajová Jana, Komenského 131
 Pustaj Milan -„-
 Omasta Peter, Odbojárov 34
 Horváth Ľubomír, Sládkovičova 40 
Zomretí : Majerčík Ján, SNP 177, 79 r.
 Mesiarkin Ján, Nová 26, 69 r. 
 Tokárová Mária, Štúrova 13, 81 r. 
 Vernársky Roman, Komenského 111, 40 r.

Počet obyvateľov k 31. 07. 2012 - 3005

Františka Šuchaňová, Bernolákova 45, 85 r.
Anna Hrablayová, Komenského 75, 80 r. 

Anna Švidraňová, SNP 125, 80 r.

Darujem šteniatka kokršpa-
niela a farbiara.

tel: 0903 234 776

Dotĺklo mladé srdiečko, zhasli oči a stíchol jeho radostný hlas. 
Odišiel náhle a smrť jeho neskonale bolí nás. Slnko už ne-
svieti ako svietilo. Aj mesiac prestal svietiť. Hviezdy zhasli.
Nič už nemá význam, keď Ty už tu nie si.
   Ďakujeme úprimne všetkým blízkym a ďalším príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí odprevadili dňa 25. júla 2012 na 
poslednej ceste nášho drahého a milovaného

Romana Vernárskeho.
   Taktiež  ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, kto-
rými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

   V každom čísle Polomských 
noviniek sa venujeme odpa-
dom. Zdá sa, že tento prob-
lém je v našej obci neutícha-
júci. Každý týždeň nachádza-
me nové a nové čierne sklád-
ky v okolí obce, napriek našej 
snahe o separovanie čo naj-
väčšieho počtu druhov odpa-
dov. Bez vôle a ochoty obča-
nov, však každá snaha ostá-
va márna. Vybudovaním zber-
ného dvora sme vytvorili ob-
čanom možnosť  odovzdať od-
pad priamo na miesto a zbaviť 
sa ho bezplatne. Napriek tomu 
nachádzame množstvo domo-
vého odpadu v košoch v dedi-
ne, ktoré slúžia len na drobný 
odpad (účtenky, obaly z cukro-
viniek a iných pochutín a  oba-
ly z nápojov práve v tom čase 
skonzumovaných v obci , hygie-
nické vreckovky a pod). V žiad-
nom prípade neslúžia na biolo-
gický odpad z domácností, polá-

Zdravé kúpanie

Zberný dvor slúži vám
mané plastové predmety, skaly 
a kamene zo záhrad a dvorov. 
   Tuhý komunálny odpad zbie-
ra firma Brantner v pravidel-
ných cykloch. Ak majú občania 
domového odpadu viac ako je 
objem kuka nádoby a prípadne 
vyložia vrece s odpadom, fi rma 
im ho bez problémov vezme. 
Obec vykonáva zber separova-
ného odpadu, zber veľkoobje-
mového odpadu a zber elektro-
niky. Občania majú aj možnosť 
denne v pracovných dňoch odo-
vzdať rôzny odpad na zbernom 
dvore. Sme presvedčení, že lik-
vidácia každého druhu odpadu, 
ktorý sa v domácnosti vyskytne 
je zabezpečená. Preto nevidíme 
dôvod prečo občania aj naďalej 
vytvárajú skládky odpadu v prí-
rode, prečo pri zbere separo-
vaného odpadu vo vreci tvária-
com sa ako vrece s PET fľaša-
mi,  naspodku nachádzame do-
mový odpad patriaci do kuka ná-

doby. Sťažuje to prácu pracovní-
kom pri zbere a následnom trie-
dení na zbernom dvore. Práve 
preto sme vyvinuli snahu o to, 
aby sa občania mohli na vlast-
né oči presvedčiť, koľko odpadu 
naša obec vyprodukuje a aké je 
jeho následné spracovanie. Zis-
tili by, že je to kvantum odpadu 
a práca sním po odchode vozi-
dla od vášho domu ani zďaleka 
nekončí. Bohužiaľ, túto možnosť 
využilo len veľmi málo občanov. 
Apelujeme preto na dobrú vôľu 
a ochotu občanov, aby využi-
li všetky legálne spôsoby likvi-
dácie odpadu, aby smeti neboli 
jedným z prioritných problémov 
našej obce. 
Zberný dvor je v prevádzke na-
sledovne:
Pondelok: 7,30-17,00
Utorok: 7,30-15,30
Streda: 7,30-15,30
Štvrtok: 7,30-14,00
Piatok: 7,30-15,30
(11.00-11.30 obed. prestávka)

Marián Kán, úsek VVS

Leto ešte stále nekončí a na mnohých z nás ešte dovolen-
kové dni ešte len čakajú. Augustové a ešte aj septembrové 
počasie nám dovolí stráviť voľné dni pri vode.

panie v takýchto vodách z hy-
gienického hľadiska nemožno 
odporučiť. Najčastejšie sa opa-
kujúcim problémom zostávajú 
sinice, ktoré sa na hladine vy-
skytujú formou vodného kve-
tu. Spôsobujú alergické reak-
cie, trávacie ťažkosti, zápaly 
očných spojiviek a pod. V zá-
ujme ochrany vlastného zdra-
via a zníženia rizika výskytu 
ochorení súvisiacich s poby-
tom na kúpaliskách je nevy-
hnutné dodržiavanie povinností 
nielen zo strany prevádzkova-
teľov, ale aj zo strany návštev-
níkov kúpalísk. 

Zásady, ktoré by ste
mali dodržiavať

Na prírodných kúpaliskách:
- Nevstupujte do neznámej sto-
jatej či tečúcej vody 
- Nevstupujte do vody, ktorá na 
vás pôsobí odpudivo 
- Rešpektujte značenie o zá-
kaze kúpania a upozornenia v 
okolí vodnej plochy 
- Nekúpte sa vodách, kde sa 
zhromažďuje vodné vtáctvo 
- Nevstupujte do zelenej vody 
s premnoženými riasami či si-
nicami 
- Nevstupujte do vodných 
plôch, v okolí ktorých ste našli 
uhynuté vtáky alebo zvieratá 
- Deti na brehoch by sa nema-
li hrať s vyschnutým vodným 
kvetom, ktorý je pre ne tiež ne-
bezpečný. 
- Do hlbokej vody by sa mali 
odvážiť iba zdatní plavci a ani 
tí nikdy nie jednotlivo
- Do vody vstupujte postupne a 
vyhýbajte sa prudkému ochla-
deniu organizmu
Na umelých kúpaliskách:
- Pred vstupom do bazénu sa 
osprchujte a prejdite brodiskom 

- Pred vstupom do bazénu si 
všimnite farbu vody, zákal či 
zápach, resp. plávajúce zne-
čistenia na hladine 
- Nekúpte sa vo vode, ak zapá-
cha po moči alebo výrazne po 
chlóre, ak sú na stenách ba-
zéna slizovité zelené povlaky 
- Nevstupujte do bazéna, ak 
viete, že máte prenosné ocho-
renie 
- Používajte WC Rešpektujte 
výstražné značenia pri bazéne
- Neskáčte „hlavičky“ tam, kde 
je to zakázané, môžete ublížiť 
nielen sebe, ale aj iným ľuďom
- Po každom kúpaní sa dôkladne 
osprchujte a čo najskôr sa pre-
zlečte do suchého oblečenia!
   Za prevádzku a kvalitu vody 
na kúpalisku zodpovedá pre-
vádzkovateľ. Každé umelé 
kúpalisko musí byť vybavené 
splachovacími záchodmi, pi-
soármi, sprchami, šatňovými 
skrinkami a prezliekacími ka-
bínami. Informácie o teplote 
vody v jednotlivých bazénoch 
a o teplote vzduchu musia byť 
prístupné návštevníkom a mu-
sia sa aktuálne uvádzať kaž-
dý deň.
   Najbezpečnejšie je kúpanie 
na ofi ciálne prevádzkovaných 
kúpaliskách, ktoré sú pravi-
delne kontrolované orgánmi 
verejného zdravotníctva. Pre-
to navštevujte kúpaliská s po-
volenou a kvalitnou prevádz-
kou a pred návštevou kúpalis-
ka sa informujte o jeho aktuál-
nom stave.
   Aktuálne informácie o kúpalis-
kách sú prístupné na webovej 
stránke Úradu verejného zdra-
votníctva SR www.uvzsr.sk.
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   Do školských lavíc zasadnú začiatkom septembra opäť desaťtisíce prváčikov. Prvý 
deň v škole pre nich znamená zásadnú zmenu a novú etapu v ich živote. Rodičia by 
mali urobiť všetko pre to, aby prebehol čo najmenej stresujúco.
   Rodičia by mali začať s prípravou svojho dieťaťa na školu už v týchto dňoch. 
Okrem rozhovorov na tému, čo ho v škole čaká, by mali budúcemu školáko-
vi upraviť aj denný režim a prispôsobiť ho tak školskej dochádzke. Dieťa by 
teda nemalo chodiť spať večer o deviatej, desiatej a malo by aj vstávať skôr.
„Často sa stretávame s názorom, že sú to ich posledné prázdniny pred školou a že by 
si ich teda mali užiť. Učiť školáka vstávať zavčas ráno v polovici septembra je už ne-
skoro,“ hovorí Katarína Chrenová z Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne v 
Bratislave. Veľmi vhodné je podľa nej pripravovať deti na budúcu zodpovednosť a mo-
tivovať ich vo výdrži. Už teraz by mal mať budúci prvák vytvorený a zariadený svoj kú-
tik či pracovný stôl, aby si postupne zvykol, kde si bude robiť domáce úlohy. Zároveň 
sa tak dieťa učí udržovať si vo svojich veciach poriadok.
   Veľkou výhodou je, ak má prváčik staršieho súrodenca. Dôležité je pripraviť pr-
váka na školu najmä po psychologickej stránke. Deti zvyčajne prichádzajú do no-
vého, neznámeho prostredia a majú problémy adaptovať sa. „Príliš precitlivené 
deti sú emociálne neisté a odmietajú odísť od rodiča,“ vysvetľuje Dagmar Kopča-
nová z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. V takýchto prí-
padoch odporúča dať dieťaťu jasne najavo, že sme nablízku. „Treba s ním, takpo-
vediac, uzavrieť dohodu, aby malo istotu, že sa poň vrátime,“ hovorí Kopčanová.
Podľa odborníkov sú adaptačné ťažkosti u prvákov prvý mesiac normálne. Len v prí-
pade, že pretrvávajú aj potom, by sa mali rodičia obrátiť na psychológa. „Netreba robiť 
hneď paniku, aj keď sa rodičia, prirodzene, snažia nájsť, kde je chyba,“ konštatovala 
Katarína Chrenová. Často stres školáka zvyšujú aj samotní rodičia. V žiadnom prípa-
de by sme ich nemali strašiť slovami: „Veď počkaj, v škole ťa naučia!“
   Stresy v prvý deň môže účinne zmierniť aj zodpovedná príprava. S budúcim prvá-
kom by si rodičia mali ísť obzrieť školu, do ktorej bude chodiť. Rovnako by na posled-
nú chvíľu nemali nechať ani všetky náležitosti patriace k tejto významnej udalosti. 
„Niekedy sú napríklad rodičia prekvapení, že sa ich prváčik nezmestí do slávnostné-
ho oblečenia,“ dodala Kopčanová.                                                        zdroj: Obroda.sk

Naši hasiči žnú úspechy

   V Polomke sa 7.júla 2012 uskutočnil už 5. 
ročník nočnej hasičskej súťaže. Zúčastnilo sa 
17 družstiev z bližšieho i vzdialenejšieho okolia 
a súťažilo sa v kategóriách Šport, Klasika a Ve-
teráni. V kategórii Šport sa Polomka umiestni-
la na druhom mieste a v kategórii Klasika na 
prvom mieste. Zorganizovať takúto súťaž, po-
starať sa o všetkých zúčastnených nie je ľah-
ká záležitosť. Sme radi, že sa nám to spoloč-
nými silami podarilo. Ďakujeme všetkým divá-
kom, ktorí prišli podporiť a povzbudiť polomské 
družstvá. Vytvorili úžasnú atmosféru, čo samot-
nému podujatiu značne prospelo. Nočnú ha-
sičskú súťaž v Polomke podporili SMER-SD, 
Škultéty Martin, Božka Šušorová, Jaroslav Va-
recha, Danka Oceľová a Michal Ondris. Ďa-
kujeme. V neposlednom rade patrí poďako-
vanie obci Polomka za poskytnutie materiálo-
vého vybavenia – stánkov, stolov, lavíc a mar-
kíz. Polomku v družstve Polomka 1 reprezen-
tovali – Poprovský Marek, Pohančaník Štefan, 
Oceľ Rasťo, Siman Michal, Šušor Michal, Po-
hančaník Maroš a Jagerčík Martin. Za družstvo 
Polomka 2 súťažili – Kamzík Jakub, Tokár Ma-
túš, Černák Tomáš, Bučko Dávid, Neština Má-
rio, Tokár Tomáš a Kochan Dominik. A za ve-
teránov Poprovský Marek, Pohančaník Štefan, 
Oceľ Rasťo, Siman Michal, Šušor Michal, Ja-
gerčík Martin a Šuchaň Vladimír.
   Druhý júlový víkend bol pre nás veľmi nároč-
ný. V sobotu 14. júla sme sa zúčastnili na sú-
ťaži v Šumiaci. V kategórii Klasika sme získa-
li druhé miesto a to družstvo Polomka 1 - Po-
provský Marek, Pohančaník 
Štefan, Oceľ Rasťo, Tokár To-
máš, Šušor Michal, Pohanča-
ník Maroš a Jagerčík Martin. 
Na treťom mieste sa umiest-
nilo družstvo Polomka 2 v zlo-
žení - Kamzík Jakub, Tokár 
Matúš, Černák Tomáš, Bučko 
Dávid, Hereta Aleš, Tokár To-
máš a Kochan Dominik.
   V Dolných Ozorovciach sme 
sa 15. júla 2012 zúčastnili sú-
ťaže Memoriál Viliama Peťov-
ského. Ako pocta zaslúžilému 
členovi Dobrovoľnej požiarnej 

Folklórne leto Breziniek

   Prvý júlový víkend už tradične patrí festiva-
lu vo Východnej. Tento rok sme mali možnosť 
vystúpiť iba na malej scéne, takže televízny 
divák nás darmo vyzeral v nedeľňajšom ga-
laprograme. Vraj sme sa tam mihli ako divá-
ci. V programe Vandy Krištofovej ,, Talenty“ 
sme s folklórnymi skupinami z Bacúcha, Bra-
väcova a inými súbormi vystúpili z fašiango-
vým skráteným programom. Od príchodu do 
Východnej bolo jasné, že nás čaká náročný 
deň. Slniečko si ho vychutnávalo a my s ním. 
Vystrojení v krojoch sme čakali na náš part, 
ktorý bol v závere programového bloku. Od-
niesli si to ,, spečené čelá a nosy“ a Doboškin 
najviac. Každý hľadal aspoň najmenší tienik, 
kde by sa skryl. A tak prišlo aj na naše lavičky 
a sánky, na ktorých sa okoloidúci zmysluplne 
usmievali. Tie sme si vtisli do tieňa a aj po-
sedeli pri tom dlhom čakaní. Naše vystúpe-
nie sa divákom veľmi páčilo. To sme usúdili 
podľa potlesku a nakoniec aj podľa toho, že 
nám to mnohí povedali. A tak spokojní sme 
si išli pozrieť remeselnícky jarmok, na ktorom 
predvádzali svoje umenie aj naši Oceľovci. 
Ženy nakúpili ,, dajakie daromniny“ a chlopi 
išli radšej do krčmy, lebo si zabudli klobúky, 
čo mali z Moravy, takže nejdu chodiť po tej 
úpeky. Spolu sme si pozreli galaprogram, kde 
Doboška len – len že neohluchla, lebo sede-
la pri veľkej fanúšičke, ktorej sa veľmi páčila 
zvučka festivalu a emocionálne ju používa-
la do Hankinho pravého ucha. A nám sa tiež 
zapáčila, tak sme ju preniesli do svojho re-
pertoáru. Nuž a keď už bolo po všetkom, že 
ideme domov, ta nie a nie dočkať Maňa Sej-
kuľa, lebo bol na poďakovaní, tak sme od-
chádzali medzi poslednými. No a že Jano 
Ebes – náš šofér si riadne pobafkal, to ne-
musíme hovoriť.
   Druhý víkend zas patrí detvianskym sláv-
nostiam, kde sme vystúpili v sobotu v progra-
me Andrey Jágerovej ,, Cifrovanuo“. Priesto-
rová skúška bola pred obedom, tak sme sa 
zas vytešili na slniečku. Ešte že si chlopi po-
brali tie klobuky z Moravy. No a keďže sme 
vystupovali až v záverečnom programe, bol 
čas na obed, prehliadku jarmoku, kde sa 
prezentovali dediny Sebechleby, Prenčov, 
Liptovské Sliače a Heľpa, ako uchádza-
či o titul Dediny roka so svojim programom 
a tradičnou kuchyňou. Videli sme aj 
pána prezidenta Ivana Gašparoviča 
ochutnávať heľpianske guľky, nuž 
sme ochutnali aj my a dali sme si aj 
kávu bez gruntu, žeby sme do noci 
dajak vydržali. A Jano Papek si kú-
pil ľanovú košeľu, že mu bude, keď 
zas dadi pôjdeme. Poniektorí sa po-
tom radšej skryli do tieňa na deku 
a vytrvalci si vychutnali program. 
Nuž a večer sme sa začali pripra-
vovať na naše vystúpenie ,, o okráš-
ľovaní, ozdobovaní v hudobnom, ta-
nečnom, spevnom, rozprávačskom 
a výtvarnom prejave“. A náš fašian-

V ostatnom čísle Polomských noviniek sme vás informovali o úspechu na-
šich hasičov na súťaži v Šišove. Nadpis článku aj v tomto čísle je viac ako 
pravdivý. Naši hasiči od súťaže v Šišove absolvovali niekoľko pretekov 
a všade sa umiestnili viac ako dobre.

Prváka pripravujte na školu už teraz

ochrany, ktorý svoj život zasvätil výchove mlá-
deže a humánnej práci v tejto oblasti, sa Me-
moriál Viliama Peťovského
usporiadal už po piaty raz. Zúčastnili sme sa 
aj spomienkového aktu na bánovskom cinto-
ríne a na znak úcty osobnosti Viliama Peťov-
ského sme zapálili sviečky. Na štart sa posta-
vilo 53 družstiev. V kategórii Veteráni sa naše 
súťažné družstvo v zložení Poprovský Marek, 
Pohančaník Štefan, Oceľ Rasťo, Siman Michal, 
Šušor Michal, Šuchaň Vladimír a Jagerčík Mar-
tin umiestnilo na treťom mieste.
   Ani nasledujúce júlové víkendy sme neza-
háľali a 21.7.2012 sme sa zúčastnili súťaže 
v Čiernom Balogu. tam sme v kategórii Klasi-
ka s družstvom v zložení Poprovský Marek, To-
kár Matúš, Jagerčík Martin, Bučko Dávid, Tokár 
Tomáš, Kochan Dominik a Pohančaník Maroš 
získali 1. miesto. 
   Nasledujúcu nedeľu 29.7. 2012 sme sa zú-
častnili prestížnej hasičskej súťaže v Hranovni-
ci, kde sa súťažilo v Podtatranskej lige. Vôbec 
po prvý krát sme sa zúčastnili súťaže takého-
to formátu. Uspieť v lige, kde súťažia družstvá, 
ktoré majú omnoho viac natrénované a omno-
ho lepšie vybavenie je úspech. A tak 6. miesto, 
ktoré sme v Hranovnici obsadili pri našej pre-
miére na ligovej súťaži považujeme za úspech. 
Leto ešte zďaleka nekončí, a tak sa polomskí 
hasiči chystajú na ďalšie súťaže. Aj tu platí, že 
dobrá vôľa všetko zdolá, tak nám držte palce 
a my sa budeme snažiť úspešne reprezentovať 
vašu ako aj našu Polomku.     Ivana Majerčíková

   Folklórne leto Breziniek začalo návštevou Pustej Polomy na Morave, kde 
sme sa po roku stretli s družobnými obcami.

gový program, ktorý si vybrala režisérka 
o tom bol. Naozaj vydarené vystúpenie pred 
plným ,,amfi játrom“ (ako by povedav Ferko 
Sojka) sme si užili a uznali, že to stálo za to 
dvanásť hodinové čakanie.
   Prvý augustový víkend folklórna skupina 
Priechoďan a obec Priechod už po 16- ty 
krát usporiadali folklórne popoludnie pod ná-
zvom ,, Čuo sa stauo v tom Priechode“, na 
ktorom sme vystúpili spolu s detským folklór-
nym súborom Drienka z Trnavy, ľudovou hud-
bou Jozefa Maka, ženskou speváckou sku-
pinou Hronka a mužskou speváckou sku-
pinou Kráľova Hoľa z Pohorelej, folklórnou 
skupinou z Dobrej Nivy a folklórnym súbo-
rom Vatra z Tlmáč a samozrejme s domáci-
mi. Malebná dedinka uprostred hôr dýchala 
pokojom a pohodou ako podotkli naše ženy. 
To azdaj z tej vysokej koncentrácie zelene. 
Bol čas aj na posedenie pri guľáši a pri dob-
rom, ako povedal najchudší z chlopov. Kto 
nechcel baraní, mohol si dať štipľavý a kto 
nechcel štipľavý, dal si hovädzí. Nuž sme 
koštovali z každej sorty. Bol čas si pozrieť 
program, aj sa pofotiť s Hronkami, lebo vy-
stupujú v našich krojoch. Tak sme sa dali do 
šoru, kus nám poobzerali kroje a my im, po-
vedali si čo to o nich a ich správnom nose-
ní. A tak sme nadviazali pri tejto príležitosti 
družbu. Oni pochválili náš program, my ich, 
pohorelci náš aj ich, a my spoločne poho-
relský program. A tak to má buť, ako hovo-
ria naši mladí. Folklór má ľudí spájať v tom 
pravom slova zmysle. A aj nás po vystúpe-
ní riadne spojil. Do veľkého kruhu a nie a nie 
sa rozísť, kým sa nevyspievali ,, šitkie pies-
ničky“. A tie sa spievali celou cestou domov 
až do úplného zachrípnutia a ešte aj v Bum-
barase s Pohorelcami, lebo sa tam zastavili. 
No riedko bili hodiny pri rozchode. 
   Śitko bulo jak furt. Jano Ebes piv čapovanu 
kofolu a fajčiv jednu od druhej, Hana Gašper-
ka nás obohatila o jazykové okienko pohorel-
skej výslovnosti, džípíes sedel na prednom 
sedadle a Jankoš lieval za jazdy ,,kávu- čaj“. 
Malo to len tú chybu, že naši dvaja chlopi 
sa zlakomili na žinčicu a tak aj dopadli a že 
Jano Papek si nezobrav totu novu košeľu čo 
si kúpiv v Detve.

Marta Pisárová
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 49/2012
o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci

j) trvalo primeraným upratovaním a udržiava-
ním čistoty a poriadku sa rozumie pravidel-
ný výkon činností, ktorých účelom je zbave-
nie vymedzeného priestoru nečistôt a iných 
závad, najmä očistením od papiera a iného 
odpadu, pokosením trávy, orezaním konárov 
a zabráneniu vzniku, resp. odstránenie ná-
sledkov iného možného nebezpečenstva na 
živote alebo zdraví,
k) zdravými podmienkami sú podmienky, kto-
ré nepôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale 
ho chránia a kladne ovplyvňujú.
l) zdravým spôsobom života obyvateľov ob-
cesa rozumie navodzovanie a trvalé udržia-
vanie pokojného stavu medzi obyvateľmi, 
a to zdržaním sa všetkého, čím by nad mieru 
primeranú pomerom (t.j. nad povolenú mie-
ru, resp. nad mieru v danom čase a mies-
te obvyklú) došlo k obťažovaniu iného ale-
bo k ohrozeniu výkonu práv iného, najmä nad 
mieru primeranú pomerom k obťažovaniu 
iných obyvateľov hlukom, prachom, popolče-
kom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevný-
mi a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a 
vibráciami, alebo nechať chované a držané 
zvieratá vnikať na verejné priestranstvá bez 
dozoru a kontroly ako aj na cudzie pozemky 
bez súhlasu dotknutej osoby.

ČASŤ 2
Správa a údržba verejného priestranstva 

§ 3
Spevnené plochy

1. Za spevnené plochy, ktoré sú zaradené 
do siete miestnych komunikácií zodpovedá 
obec, ktorá môže touto činnosťou poveriť inú 
osobu (správcu).
2. Ide najmä o:
a) komunikácie,
b) chodníky,
c) námestia,
d) parkoviská,
e) priľahlé chodníky štátnych ciest /s výnim-
kou na mostoch/,
f) nástupištia hromadnej (autobusovej) do-
pravy.
3. V pôsobnosti a správe obce nie sú komuni-
kácie na uliciach:
a) SNP – dolná časť (od hlavnej cesty na že-
lezničnú stanicu), je to cesta III. triedy v sprá-
ve BBRSC
b) Osloboditeľov – hlavná cesta –  štátna ces-
ta I. triedy I/66

§ 4
Miestne komunikácie

1. Za údržbu, čistotu a zjazdnosť miestnych 
komunikácií a za pravidelné čistenie prejazd-
ných úsekov ciest zodpovedá obec, ktorá 
môže týmito činnosťami poveriť a výkon sprá-
vy previesť na iný subjekt (správcu).
2. Údržbou, udržiavaním čistoty a zjazdnosti 
miestnych komunikácií sa rozumie najmä ich 
zametanie, kropenie, umývanie, odstraňova-
nie snehu a poľadovice a čistenie kanalizač-
ných a uličných (dažďových) vpustí.
3. Rozsah, spôsob a frekvenciu úkonov vy-
plývajúcich z údržby, čistenia a zabezpečenia 
zjazdnosti miestnych komunikácií určí obec.
4. Vady v zjazdnosti miestnych komunikácií 
a v schodnosti priechodov pre chodcov na 
miestnych komunikáciách a prejazdných úse-
koch ciest, ako aj vady v schodnosti miest-
nych komunikácií určených výhradne pre 
chodcov, je povinný bez prieťahov odstraňo-
vať obec (správca).
5. Za údržbu, čistotu a schodnosť chodníkov 
zodpovedá :
a) obec, ktorá môže týmito činnosťami po-
veriť a výkon správy previesť na iný subjekt 
(správcu), alebo zabezpečiť dodávateľsky 

prostredníctvom iných osôb,
b) iné fyzické a právnické osoby, ktorým uve-
dené vyplýva z vlastníckeho práva, práva uží-
vania alebo správy.
6. Údržbou, udržiavaním čistoty a schodnos-
ti chodníkov sa rozumie najmä ich zameta-
nie, zmývanie, splachovanie, odstraňova-
nie blata, snehu, poľadovice, buriny, odpad-
kov a iných nečistôt brániacich ich riadnemu 
užívaniu.
7. Čistenie sa vykonáva po celej šírke a dĺžke 
chodníka, pričom musí byť vykonávané tak, 
aby chodci boli čo najmenej obťažovaní.
8. Hlavné čistenie sa vykonáva v čase od 
6,00 hod. do 7,00 hod., pričom musí byť vy-
konané načas a riadne. Ak je to nutné, treba 
chodník čistiť aj viackrát opakovane v priebe-
hu dňa (hlavne od odpadkov a hrubších ne-
čistôt). Zametené nečistoty sa ukladajú do 
smetných nádob.
9. Na území obce sa zakazuje zhŕňať zme-
tené nečistoty do vozovky, na verejnú zeleň, 
do kanalizačných (kanálových) vpustí, na ze-
lené pásy, alebo tieto ponechávať zhrnuté na 
chodníkoch, alebo ich spaľovať.

§ 5
Zimná údržba

1. V zimnom období musí byť sneh odstráne-
ný z chodníkov (pri širších chodníkoch pás ši-
roký minimálne 1m), pásov určených na pre-
chod v šírke minimálne 1m a priľahlých scho-
díšť najneskôr do 7,30 hod., ak obec neur-
čí inak.
2. Poľadovica musí byť odstránená čo naj-
skôr po jej vytvorení, najmä včasným posy-
paním hmotami, ktoré zdrsnejú námrazu, t.j. 
inertnými materiálmi a to po celej určenej šír-
ke. Za zabezpečenie posypových hmôt zod-
povedá povinná osoba (vlastník, správca, 
užívateľ).
3. Pri ďalšom zasnežení treba čistenie chod-
níkov podľa potreby opakovať viackrát bez 
zbytočného odkladu.
4. V zimnom období sa musí sneh zhŕňať 
z chodníkov na okraj vozovky tak, aby bol 
zabezpečený prechod cez ulicu, prístup do 
domov a k inžinierskym sieťam (kanalizá-
cia, vodovod, plyn a pod.) a k stanovištiam 
smetných nádob. Odvážanie nahromadené-
ho snehu zabezpečuje správca komunikácie.
5. Obec každoročne schvaľuje operačný plán 
zimnej údržby na príslušné obdobie.

§ 6
Verejná zeleň

Podrobnosti o starostlivosti a správe verejnej 
zelene sa upravujú osobitne.

§ 7
Vodné prvky

1. Na nakladanie s vodami a na starostlivosť 
a správu vodných prvkov sa vzťahujú osobit-
né všeobecne záväzné právne predpisy.
2. Do vodných prvkov alebo vo vodných prv-
koch sa zakazuje najmä:
- vhadzovať smeti, odpad a obdobné veci, 
alebo ich do vodných prvkov ukladať, najmä 
na brehoch a iných miestach, z ktorých by 
mohli byť splavené,
- vypúšťať alebo vylievať do vodných prvkov 
tekutiny zdravotne závadné alebo inak ne-
bezpečné (napr. oleje, pohonné látky, žieravi-
ny a iné tekutiny) a iné škodlivé látky, ktoré by 
mohli ohrozovať kvalitu povrchových a pod-
zemných vôd a život v nich,ohrozovať zdra-
vie a bezpečnosť obyvateľov obce a užíva-
teľov vodných prvkov, alebo, ktoré by mohli 
ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť 
vodných prvkov,
- umývať a na brehoch vodných prvkov vy-
konávať údržbu a opravu strojov a zariadení, 
najmä motorových vozidiel,

- používať vodné prvky na umývanie a kúpa-
nie osôb a zvierat.

ČASŤ 3
Užívanie verejného priestranstva

§ 8
Spôsoby užívania verejného

priestranstva
1. Spôsoby užívania verejného priestranstva:
a) bežné užívanie verejného priestranstva,
b) osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Bežné užívanie verejného priestranstva-
je využívanie priestorov verejných priestran-
stiev obyvateľmi obce ako aj inými osobami 
obvyklým spôsobom.
3. Iné užívanie verejného priestranstva ako 
všeobecným (bežným) spôsobom sa považu-
je za osobitné užívanie verejného priestran-
stva.
4. Osobitným užívaním verejného priestran-
stva sa tak rozumie jeho využívanie nad ob-
vyklú mieru alebo iné, než obvyklé účely, a to 
najmä:
a) užívanie verejného priestranstva na ulože-
nie odpadu, postavenie stavebného zariade-
nia (napr. lešenie, ostatné stavebné zariade-
nie a pod.), uloženie veľkoobjemového kon-
tajneru a pod.,
b) užívanie verejného priestranstva na re-
klamné účely, propagačné a komerčné účely, 
prezentácie fi riem a politických strán, (napr. 
umiestnenie informačných stojanov, vylepo-
vanie plagátov a pod.),
c) užívanie verejného priestranstva na 
umiestnenie zábavných zariadení (napr. ko-
lotočov, lunaparkov, cirkusov a pod.),
d) užívanie verejného priestranstva v zmys-
le osobitného všeobecne záväzného naria-
denia obce.
5. Za neoprávnené osobitné užívanie verej-
ného priestranstva sa považuje jeho užíva-
nie bez splnenia si oznamovacej povinnosti 
a bez predchádzajúceho súhlasu príslušné-
ho správcu dane.
6. Podrobnosti o postupe, povoľovaní a spo-
platnení osobitného užívania verejného 
priestranstva upravuje osobitné všeobecne 
záväzné nariadenie obce o miestnych da-
niach.

§ 9
Zvláštne užívanie miestnych

komunikácií
1. Zvláštne užívanie miestnych komunikácií 
je užívanie miestnych komunikácií iným než 
zvyčajným spôsobom alebo na iné účely, než 
na ktoré sú určené.
2. Podrobnosti o postupe a povoľovaní 
zvláštneho užívania miestnych komuniká-
cií ustanovuje osobitný predpis. (zákon o po-
zemných komunikáciách /cestný zákon/)

ČASŤ 4
Osobitné práva a povinnosti vlastníkov 

(správcov, užívateľov)
§ 10

1. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo 
vlastníctve, správe alebo inom užívaní byto-
vý fond alebo iný nehnuteľný majetok, ako 
aj majetok rodinných domov a priľahlých po-
zemkov, sú povinní zabezpečiť, aby miesta 
verejnosti prístupné boli riadne, včas a v po-
trebnom rozsahu udržiavané a vyčistené.
2. Právnické a fyzické osoby, ktoré majú vo 
vlastníctve, správe alebo inom užívaní objek-
ty obchodov alebo iných prevádzok posky-
tujúcich služby, sú povinní zabezpečiť, aby 
miesta verejnosti prístupné boli riadne, včas 
a v potrebnom rozsahu udržiavané a vyčiste-
né a to aj mimo času ich prevádzky.
   Závady v schodnosti chodníkov priľahlých 
k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zasta-
vanom  území a hraničí s cestou alebo miest-

nou komunikáciu, sú povinní bez prieťahov 
odstraňovať užívatelia nehnuteľnosti, pokiaľ 
tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou 
alebo snehom ¹/.
3. Ak sú na miestach verejnosti prístupných 
vlastníkmi (správcami, užívateľmi) týchto ne-
hnuteľností vysadené pásy zelene, sú títo po-
vinní takéto plochy riadne udržiavať a čistiť.
4. Na zabezpečenie údržby a čistoty a na 
osobitosti zimnej údržby sa primerane použi-
jú ustanovenia tohto VZN.
   Osoby podľa ods. 2 sú povinné v zimnom 
období čistiť chodníky od snehu a poľadovi-
ce. Sneh sa musí zhŕňať na okrej chodníka 
k ceste alebo k miestnej komunikácii. V prí-
pade vytvorenia poľadovice sa musia chod-
níky posypať inertným materiálom (piesok, 
drva).
   Sneh a ľad z chodníka treba odstrániť tak, 
aby sa ním nezatarasili priechody cez komu-
nikáciu, kanalizačné vpuste, vchody a vjazdy 
do budov alebo iných zariadení, alebo plochy 
na manipuláciu s materiálom alebo tovarom.
   Užívatelia nehnuteľnosti, ktoré v zastava-
nom území hraničia s cestou alebo miest-
nou komunikáciou, zodpovedajú za škody, 
ktorých príčinou boli závady v schodnosti na 
priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečiste-
ním, poľadovicou alebo snehom a neboli bez 
prieťahov odstránené.
5. Zabezpečenie údržby a čistoty môže vlast-
ník (správca, užívateľ) zveriť aj inej fyzickej 
alebo právnickej osobe k tomu spôsobilej.
6. V prípade potreby Obec Polomka  ustano-
ví, v ktorej časti obce  je potrebné zabezpe-
čovať údržbu a čistotu opakovane, resp. viac-
krát denne.

§ 11
1. Vlastníci (správcovia, užívatelia) nehnuteľ-
ností sú ďalej povinní:
a) trvalo primerane udržiavať a upratovať pri-
ľahlé dvory, záhrady a iné nehnuteľnosti, kto-
ré hraničia s verejným priestranstvom, najmä 
zabrániť, aby sa nečistoty nedostávali na ve-
rejné priestranstvo,
b) upraviť konáre stromov, kríkov a iných rast-
lín vyčnievajúcich na chodníky, cesty a ulice 
do výšky 3m a konáre prerastajúce cez plo-
ty (príp. živé ploty) upraviť na hranicu vlast-
ného pozemku tak, aby neprekážali chodcom 
a nenarúšali bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky,
c) umiestniť, upevniť a upraviť kvetináče, ná-
doby na kvety a iné predmety na vonkajšej 
strane okien, aby z nich nestekala voda a aby 
neohrozovali bezpečnosť chodcov,
d) opatriť všetky budovy na čelnej strane a 
zo strany chodníkov funkčným odkvapovým 
žľabom a odkvapovými rúrami, aby dažďová 
voda nestekala zo striech priamo na chodní-
ky, chodcov a miestne komunikácie,
e) bezodkladne čistiť a zbavovať uličné prie-
čelia (fasády) obytných domov a iných objek-
tov nevhodných kresieb a nápisov,
f) upravovať a umiestňovať obchodné rekla-
my, fi remné a informačné tabule tak, aby boli 
čisté, vkusne upravené a umiestnené tak, 
aby neprekážali chodcom alebo nenarúša-
li bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
2.       Držitelia predajných stánkov, kioskov a 
podobných zariadení sú povinní v okolí tých-
to zariadení zabezpečiť čistotu a poriadok 
v rozsahu podľa pokynov a usmernení obce 
vzhľadom na povahu a umiestnenie prevádz-
ky, a súčasne sú povinní nakladať s odpadom 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a so všeobecne záväzným naria-
dením obce o nakladaní s komunálnymi od-
padmi a drobnými stavebnými odpadmi.

(Pokračovanie z min. čísla)

(Dokončenie v budúcom čísle)


