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Stavebný a iný ruch
Informácie o fon-
doch EÚ
Sme na Vás hrdí
Vianoce 2012
Cest. poriadok SAD

   Starosta obce pán Lihan privítal na 
zasadnutí poslancov obecného za-
stupiteľstva a ostatných prítomných. 
   Podľa prezenčnej listiny konštato-
val, že na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva je prítomná nadpolovič-
ná väčšina poslancov, čím bolo za-
sadnutie uznášaniaschopné. Vede-
ním zápisnice z rokovania poveril p. 
Hebeňovú  a p. Skalošovú, referent-
ky  obecného úradu. Za overovate-
ľov správnosti zápisnice z rokovania 
určil pána Františka Bučku a Ivana 
Brozmana. Starosta obce predložil 
na schválenie program rokovania 
obecného zastupiteľstva, ktorý bol  
všetkými hlasmi schválený. Staros-
ta obce predložil návrh, aby do ná-
vrhovej komisie boli zvolení títo po-
slanci: p. Mgr. František Hereta, Du-
šan Muška, Roman Bešina.
K návrhu neboli žiadne pripomienky 

Spokojný a pokojný

rok 2013

naplnený zdravím, šťastím

osobnými a pracovnými

úspechmi

Vám želá redakcia

Vážení občania,
   Opäť prežívame prvé hodiny nového roka, po-
dávame si ruky a jeden druhému želáme všet-
ko dobré. Rok 2012, ktorý sme prežili, zosta-
ne už iba v našich spomienkach. Každý z nás 
sa ho snažil prežiť a naplniť tak, ako najlepšie 
vedel, či už v oblasti rodinnej, pracovnej ale-
bo osobnej.
   Dni, týždne, mesiace, ale aj roky od nepamä-
ti plynú svojim tempom a ukazujú ubiehajúci čas. 
Čas, ktorý svet prežil vo všetkých radostiach a 
strastiach. Nájsť správnu cestu si vyžaduje ume-
nie kompromisov, umenie presvedčiť sa navzájom 
o správnosti krokov a prijať spoločne správne roz-
hodnutia, posúdiť vopred dôsledok svojich konaní 
a vedieť niesť aj zodpovednosť. 
   Som presvedčený, že spoločne s Vami sa nám 
bude dariť túto neľahkú úlohu správne realizovať. 
Čaká nás ťažký rok, poznačený fi nančnou i spo-
ločenskou krízou. Ale akýkoľvek ťažký bude na-
stávajúci rok, akékoľvek problémy prinesie, sme 
tu pre to, aby sme ich riešili a prijímali so vztýče-
nou hlavou.
   Každoročne sa Vám prihováram v tento deň, 
aby som ako starosta obce zhodnotil uplynulý 
rok. V roku 2012 , hneď ako nám počasie dovoli-
lo, sme pracovali na budovaní kanalizačných zbe-
račov na Ulici Komenského a na uliciach za Hro-
nom. Zároveň sa pripravovala plocha na polože-
nie dlažby na nádvorí Domu smútku. Po zemných 
prácach a úpravách terénu sa položila dlažba na 
celom nádvorí. Súbežne s týmito prácami sme no-
vou dlažbou opravili schody do kultúrneho domu, 
vybudovali a obložili nové bočné piliere pri týchto 
schodoch. Vybudoval sa aj chodník pred zdravot-
ným strediskom a schodíky do lekárne.
   Po vysúťažení dodávateľa na pokládku asfaltové-
ho koberca sme začali s realizáciou opravy miest-
nych komunikácií. Napriek časovému sklzu sa nám 
podarilo vyasfaltovať tieto ulice: Komenského dol-
ná časť, Mlynská, Kaštieľna, Kukučínova, Nálepko-
va pravá strana, Zápotockého a časť Ulice Sama 
Chalupku. K týmto prácam je potrebné pripočítať 
aj dokončenie prístavby obecného úradu a presťa-
hovanie kancelárií matriky a kultúry do novej prí-
stavby, čím sa zlúčili pracoviská obecného úradu 
pod jednu strechu. Pokračovali sme aj v realizácii 
myšlienky opravy obecných budov, a to zateple-
ním budovy základnej umeleckej školy, ktoré pri-

nesie úspory na vykurovaní a zlepšenie komfortu 
učiteľov a žiakov.
   Využívam túto príležitosť a chcem sa poďako-
vať všetkým zamestnancom obce za ich odvede-
nú prácu.
   Aj dnes, keď stojíme na prahu nového roka 2013, 
je potrebné sa pozerať do budúcnosti. Napriek 
zlej ekonomickej situácii si kladieme vysoké ciele. 
   Chceme dokončiť druhú etapu kanalizácie, úspeš-
ne položiť asfaltový koberec na uliciach Komen-
ského horná časť, Jegorovovej a na uliciach za 
Hronom, kde sa budoval kanalizačný zberač. Pri-
oritou na tento rok sa stáva aj úspešné zvládnutie 
projektu palivovej základne, ktorého súčasťou je aj 
zateplenie budovy materskej školy. V areáli mater-
skej školy chceme z vlastných zdrojov zrealizovať 
nové oplotenie a vybudovať nové detské preliezač-
ky a úpravu ihriska pre škôlkarov.
   Máme v úmysle naďalej pokračovať v oprave 
obecných budov a to budovy zdravotného stredis-
ka. Toto sú základné priority na tento rok a podľa 
fi nančných možností ich doplníme o ďalšie, kto-
ré budú vychádzať z požiadaviek občanov a ži-
vota obce.
   Tak, ako v celej spoločnosti, tak aj pre obec má 
mimoriadny význam činnosť podnikateľských sub-
jektov, inštitúcií i každého jednotlivca. Preto by som 
chcel zaželať predovšetkým podnikateľom obno-
venie ekonomickej prosperity, ktorá je základom 
prosperity každej spoločnosti, ako aj jednotlivca. 
   Súčasne vyjadrujem úprimné poďakovanie 
všetkým obyvateľom Polomky, ktorí akoukoľvek 
formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, 
obohateniu jeho kultúrneho a duchovného živo-
ta, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej 
obyvateľov.
   V roku 2013 Vám, milí spoluobčania, želám veľa 
síl a šťastia v každodennom živote, pevné zdra-
vie a pohodu. Nech Vám robia radosť Vaše deti a 
nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich naj-
bližších. Želám Vám, aby sme sa všetci stali záru-
kou toho, čo má v našich životoch skutočnú cenu. 
   Prajem Vám milí spoluobčania, aby sa pokoj 
v duši získaný prežitím vianočných sviatkov pre-
niesol na celý rok, aby sme hľadali cesty, ktoré nás 
spájajú a zabudli na cesty, ktoré nás rozdeľujú.
Prajem Vám úspešný, pokojný a láskou naplne-
ný rok 2013! 

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariade-
nia  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013, sa 
stanovil poplatok za zvoz TKO nasledovne:
11 € - na osobu v domácnosti, ktorá neseparuje odpad
9 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje odpad
4,50 € - študent bývajúci na internáte – je potrebné doložiť 
potvrdenie z internátu alebo školy
4,50 € - občania pracujúci v Bratislave alebo v Koši-
ciach, alebo v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu pra-
covnej zmluvy.
Poplatok na rok 2013 je možné uhradiť každý pracovný deň 
v čase od 7.00 -11.00 a od 12.00-15.00 v kancelárii úseku 
VVS v kultúrnom dome vchod zozadu KD.

Obecné zastupiteľstvo schválilo Dodatok č. 4  Prevádzkového 
poriadku pohrebiska a Domu smútku obce Polomka zmenu 
§ 6 užívanie hrobového miesta  ods. 6 písmena a/ a b/ takto:
a/  jedno hrob vo výške  13 € na obdobie 10 rokov
b/ dvoj hrob vo výške     24 € na obdobie 10 rokov
Zmena poplatku platí od 1.1.2013

Novoročný príhovor starostu obce

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa zasadnutie obecného zastupi-
teľstva konalo dňa 13.12.2012 podľa nasledovného programu:
  1/   Otvorenie 
  2/   Voľba návrhovej komisie 
  3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
        a kontrolnej činnosti 
  4/   Plán kontroly na rok 2013
  5/   Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku  
        za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013  
  6/   Návrh rozpočtu obce na rok 2013
  7/   Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2013
  8/   Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu. 
  9/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10/   Rôzne 
žiadosť o prenájom obecného pozemku – Agrospoločnosť Polomka s.r.o.
Dodatok č. 4 Prevádzkového poriadku pohrebiska a Domu smútku  
obce Polomka,
žiadosť Františka Bučku o zrušenie dekrétu – veliteľa OHZ
11/   Interpelácia a diskusia

Zmena poplatku
za hrobové miesta

Poplatok za zber
a likvidáciu TKO

(Dokonč. na str. 4)

Foto: Peter Berčík



Zavrel si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa ti tak veľmi chcelo žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám chýbaš, otecko drahý v ňom.
Dňa 29. 12.2012 uplunulo 10 rokov od chví-
le čo nás navždy opustil milovaný otec

Jozef Jagerčík
S láskou a úctou spomínajú syn Rudolf

s rodinou a dcéra Anna s rodinou.
...

Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s Tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám.
Dňa 28. januára si pripomeniem 12. výročie 
úmrtia našej milovanej manželky a matky

Marty Buvalovej
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel,

dcéra Deniska, synovia Martin a Marek, svokrovci,
súrodenci s rodinami, ostatná rodina a priatelia

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
december 2012

v mesiaci január 2012

Blahoželáme
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Poďakovanie

1. Ministerstvo životného prostredia(MŽP) – 
Operačný program Životné prostredie 
1.1  Operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie ko-
munálnych odpadových vôd – projekt Dokon-
čenie ochrany spodných vôd v regióne Po-
lomka – dodávateľom stavby sa stal Combin 
Banská Štiavnica s.r.o., stavenisko bolo odo-
vzdané 13.4.2011, práce na výstavbe kanalizá-
cie sa začali dňa 2.5.2011 na uliciach Mlynská 
a Zápotockého. Práce na zberačoch boli dňa 
15.5.2012 ukončené. Stavba bola odovzdaná 
dodávateľom a prevzatá objednávateľom po as-
faltovaní komunikácií dňa 26.11.2012.

1.2  Dňa 23.11.2009 bol podaný projekt s ná-
zvom Polomka- splašková kanalizácia II. 
etapa- ide o vybudovanie splaškovej kanalizá-
cie - rekonštrukcia ul. Komenského horná časť, 
Hronská-rómska časť, Hronská-Železničná, 
Štúrova, Jegorovova. Celkové oprávnené nákla-
dy projektu sú 2 554 705,54 €. Dňa 12.4.2010 
nám bolo oznámené, že projekt bol schválený.
   Celkom výška NFP je 2 426 970,26 €, spolu-
fi nancovanie je 127 735,28 (3,848 mil. Sk). Re-
alizácia projektu je naplánovaná do 12/2014. 
Dodávateľom stavby sa stal Combin Banská 
Štiavnica s.r.o. Stavenisko bolo odovzdané 
dňa 7.10.2011. Stavba začala na Ul. Hronskej, 
je urobený pretlak pod železnicou, ukončená 
je ulica Železničná, Hronská, Štúrova. Začiat-
kom mája 2012 začali práce na Ul. Komenské-
ho – horná časť, ktoré boli ukončené a pokra-
čuje sa na Ul. Jegorovovej.
1.4 OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochrana ovzdu-
šia –  dňa 31.8.2009 bol podaný projekt s ná-
zvom Zmena palivovej základne Základnej 
školy a obecných budov, ide o rekonštruk-
ciu plynovej kotolne kotolňu na obnoviteľné 
zdroje - na biomasu – drevnú štiepku, z kotol-
ne sa rozvodmi bude privádzať teplo do obec-
ných budov- Materskej školy, ZUŠ-ky, Kultúrne-
ho domu, Lekárne a Obecného úradu. V rám-
ci projektu sa počíta aj so zateplením a výme-
nou okien v MŠ. Projekt bol schválený ozná-

mením zo dňa 01.2.2010 . Schválená výška 
NFP je 938 535,88 € z celkových oprávnených 
nákladov 987 932,50 €. Verejné obstarávanie 
na dodávateľa stavby bolo Úradom pre vere-
né obstarávanie koncom mája 2011 zrušené. 
Uskutočnili sa hneď jednania s MŽP SR, aby 
sa dodávateľom stavby stala Obec Polomka 
s.r.o., avšak tieto neboli úspešné, a preto bolo 
v decembri 2011 vyhlásené verejné obstaráva-
nie na dodávateľa stavby, verejné obstaráva-
nie bolo na kontrole na MŽP SR, ktoré požia-
dalo o kontrolu Úrad pre verejné obstarávanie 
a 7.5.2012 bol tam odovzdaný originál spisu. 
Dňa 19.6.2012 Úrad zrušil užšiu súťaž. Požia-
dali sme MŽP SR o predĺženie termínu ukon-
čenia projektu do 08/2014 a našej žiadosti bolo 
vyhovené dňa 24.7.2012. Pripravuje sa nové 
verejné obstarávanie. Podklady novej verejnej 
súťaže boli na schválení na MŽP, ktoré malo 
pripomienky, po zapracovaní pripomienok boli 
podklady VO znovu zaslané na schválenie na 
MŽP. VO bolo vyhlásené 29.11.2012.    

2. Ministerstvo školstva, vedy , výskumu 
a športu  SR –operačný program Vzdelávanie
2.1 Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy  EÚ 
vyhlásila dňa 31.3.2011 výzvu do Opatrenia 
1.1. Premena tradičnej školy na modernú. Pro-
jekt s názvom Budujeme modernú a kvalitnú 
školu pre deti v Polomke bol podaný Základ-
nou školou dňa 31.5.2011, celkové oprávnené 
výdavky sú 330 490, 50 €. Požadovaná výška 
NFP je 95% t.j. 313 967,88 €. Projekt rieši za-
kúpenie vybavenia vo výške 30% celkových ná-
kladov a školiace aktivity. Projekt bol schvále-
ný vo výške oprávnených výdavkov 302 979,46 
€ oznámením zo dňa 30.12.2011 (zníženie o 
10 988,42 € ). Zmluva o NFP bola podpísa-
ná 18.4.2012. Prebieha verejné obstarávanie 
na dodávateľov projektu , niektoré je už ukon-
čené– externý manažment, publicita, dodávka 
techniky, literatúra, atď. Vzdelávacie aktivity boli 
začaté 1.10.2012. 

Ing. Stanislav Príboj

Narodení: Harvan Oskar, Hronská 37
 Ridzoň Maria, Záhradná 8
 Molčan Vladimír, Sládkovičova 29
 Harvan Roland, Osloboditeľov 45
 Bartoš Peter, Hronská 37
Prihlásení:  Koľaj Mikuláš, Záhradná 19
 Koľajová Ľuba -„-
 Koľaj Mário -„-
 Koľaj Ján -„-
 Černáková Katarína, Záhradná 7
Odhlásení: Malček Dušan, Hámor 3
 Eremiášová Anna, Hronská 43
 Eremiáš Patrik,          -„-
 Eremiášová Natália,     -„-
 Eremiášová Vanesa,    -„-
 Ing. Fedorová Katarína, Ždiarska 51
 Puška Patrik, Hronská 43 
Zomretí: Buvalová Emília, Štúrova 102, 89 r. 
 Tokárová Elena, Nová 24, 78 r. 
 Kaštankin Štefan, Bernolákova 15/A, 61 r.
 Horváth František, Janka Kráľa 8, 84 r.
 Selecký Juraj, Komenského 101, 86 r.
Počet obyvateľov k  31.12.2012 - 3007

Emília Pohorelcová, Kukučínova 13, 80 r. 
František Šulej, Štúrova 96, 80 r. 
Anna Kocprdová, Štúrova 83, 91 r.
Anna Pohančaníková, Ždiarska 59, 91 r.

V deň Tvojich vzácnych narodenín prišli sme k 
Tebe s pozdravením. Dvíhame oči nad oblohu, 
vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďal-
šie dlhé roky s istotou viedol Tvoje kroky. Nech 
ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z 
Tvojich prianí.
K nádhernému životnému jubileu 80 rokov živo-
ta, ktorého sa 4. januára 2013 dožila pani
Magdaléna Šimnová, jej srdečne blahoželajú syn Miroslav, ne-
vesta Mária a vnuci Peter a Tomáš, dcéra Jana, zať Jozef, vnú-
čatá Marián s manželkou Lenkou, Slávka s manželom Martinom 
a pravnúčatá Janka, Adam a Martin

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli 26. decembra 2012 rozlúčiť a odpreva-
diť na poslednej ceste nášho drahého ocka a starého ocka 

Františka Horvátha
Smútiaca rodina

 Počas sviatočných dní sa vy-
konával posyp miestnych ko-
munikácií v oblastiach pohybu 
najväčšieho počtu ľudí, teda v 
okolí kostola a v centre obce. 
Mnohým z vás sa táto údrž-
ba mohla zdať nedostatočná. 
Naša obec ako celá spoločnosť 
pociťuje na svojej vlastnej koži 
dôsledky ťažkých časov a ne-
dostatku fi nancií. S posypovým 
materiálom je potrebné zaob-
chádzať úspornejšie ako inoke-
dy, keďže netušíme čo nás do 
konca zimy ešte čaká. Okrem 
materiálu sa náklady na posyp 
ciest zvyšujú o mzdy, odvody 
a taktiež pohonné hmoty vozi-
diel. A výsledný efekt posypu 
je nie raz nulový, keď na dru-
hý deň príde odmäk a násled-
ne mráz. Štrk sa ocitne pod 
vrstvou ľadu a znova sa šmýka. 
   Určite by sa však ľahšie roz-
hodovalo o použití obecných 
peňazí, ak by účel, na ktorý 
boli použité bol trvalý. Mám na 
mysli napríklad smetné koše, 
ktoré sme v počte 40 kusov 

Stavebný a iný ruch v obci

osadili v celej obci na najfrek-
ventovanejších uliciach. Nám 
pribudla práca s ich vysýpa-
ním, na čistote obce sa to veľmi 
neprejavilo (množstvo papieri-
kov a obalov kadetade) ale čo 
nás veľmi mrzí, stali sa terčom 
nadmernej energie nesprat-
níkov a vandalov. Dva z nich 
sú už totálne zničené, rozbité 
a mnohé z nich už majú oblá-
mané zatváracie systémy. Ne-
nahrádzajú totiž občanom ich 
vlastné kuka nádoby a patrí 
do nich len drobný odpad. Celý 
tento špás s dobrým úmyslom 
mať čistejšiu dedinu nás aj vás 
stál 1872 € a po čase zistíme, 
že už nemáme ani jeden smet-
ný kôš a peniaze sme použi-
li zbytočne.
   Ďalším javom, kde obec musí 
hasiť problém z dôvodu ne-
zodpovednosti niektorých ob-
čanov, je problém s túlavými 
psami. Tento problém by sme 
však ani nemuseli riešiť, keby 
si každý majiteľ psa plnil svoje 
povinnosti nielen voči zákonu, 

ale aj voči svojmu psovi. Stojí-
me teda pred rozhodnutím, či 
použiť obecné peniaze (teda 
aj vaše) na objednávku od-
chytovej služby, ktorá stojí 630 
€. Ako už zo skúseností vie-
me, odchyt nemusí byť vôbec 
úspešný, nakoľko aj zvieratá 
majú svoje inštinkty a nebu-
dú čakať v rade, kým ich chy-
tia. Službu však treba zaplatiť 
a všetci si vieme predstaviť tie 
peniaze použité niekde inde. 
   Takéto veci sa často stáva-
jú, takto to chodí a s takýmito 
problémami sa musíme dosť 
často zaoberať. Pohľad na rie-
šenie problémov je vždy sub-
jektívny, ale rozhodnúť je ne-
zriedka potrebné ihneď a ani 
jedným rozhodnutím sa nedá 
ulahodiť všetkým.
   Uisťujem vás však, že kaž-
dé jedno rozhodnutie, či už 
moje osobné, alebo poslan-
cov obecného zastupiteľstva je 
len a len v prospech obce a jej 
obyvateľov.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

 Aktuálny stav získavania zdrojov z jednotlivých operačných programov:
Informácia o získavaní zdrojov z fondov EÚ

   Napriek tomu, že momentálne panuje pani Zima a tá stavebným prácam nepraje, ruch 
v našej obci neutícha. Počas vianočných sviatkov a školských prázdnin sme museli 
väčšiu pozornosť upriamiť na lyžiarske stredisko, ktoré zažilo značný nápor návštev-
níkov. Avšak pozornosť sa venovala aj dedine. Pracovníci boli v pohotovosti pre prí-
padné pluhovanie miestnych komunikácií a ich údržbu.
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   Dňa 29. 12. 2012 sme mali všetci možnosť vidieť v rámci televízneho vy-
sielania na STV 2 program „KAPURA“, v ktorom vystúpili naši spoluobča-
nia, organizovaní vo folklórnej skupine Brezinky. Vo svojom vystúpení pre-
zentovali zvyky viažuce sa k obdobiu Fašiangov na Polomke.
   Tradičná ľudová kultúra a folklór Slovenska tvoria bohatú klenotnicu jedi-
nečných a pôvodných kultúrnych javov a prejavov, ktoré vznikali a prežíva-
li hlavne vo vidieckom prostredí a šírili sa ústnym podaním z generácie na 
generáciu. V tejto klenotnici sú zastúpené zvyky a obrady viažuce sa k rôz-
nym životným a kalendárnym etapám, tradičné ľudové piesne, hudba, ta-
nec, divadlo, rozprávky, príslovia, porekadlá, remeslá, odev, strava, staviteľ-
stvo, architektúra a množstvo ďalších hmotných i nehmotných prejavov, ktoré 
majú v každej lokalite a regióne svoj osobitý kolorit, Polomku nevynímajúc.
   Každému súdnemu obyvateľovi dediny nie je ľahostajný jej osud. Dedi-
na je pamiatkou našej minulosti, nositeľom nám vlastných tradícií. Určite 
sa zhodneme na tom, že kultúra dediny nemôže zaniknúť. Preto mimoriad-
ne uznanie si zasluhujú tí, ktorí ostávajú hrdí na svoj pôvod, umocňujú si 
svoje sebavedomie na vlastných tradíciách a postavili sa na čelo obnovy a 
udržiavania duchovných hodnôt svojej dediny.
   Dnes nestačí byť len duchom s týmito myšlienkami, nevyhnutným je dekla-
rovať svoj postoj, byť pri tom, keď sa kultúrne hodnoty dediny zachovávajú 
a ďalej rozvíjajú. Dedina bez samosprávnej životaschopnosti a kultúrneho se-
bavedomia, i keď zostane na mape Slovenska, neostane ľudskou hodnotou.
   Vážení členovia folklórnej skupiny Brezinky, dovoľte mi, aby som Vám to-
uto cestou verejne poďakoval za Vašu prácu, ktorú vykonávate na prospech 
celej dediny. Vaše výkony sú priam hrdinské, pretože v dnešnej zložitej eko-
nomickej situácii a uponáhľanej dobe si dokážete nájsť dostatok času na 
to, aby ste pripravili a realizovali rôzne kultúrne vystúpenia, ktorými robíte 
radosť, spríjemňujete život ako taký a dávate na vedomie doma i v zahra-
ničí, že obec Polomka žije. Osobitné poďakovanie patrí pani Marte Pisáro-
vej, ktorá ako vedúca folklórnej skupiny Brezinky stojí na čele celého dia-
nia a čo je najdôležitejšie, pripravuje najmladšiu generáciu, ktorá bude rea-
lizátorom zachovávania a rozvíjania tradícií na Polomke v budúcom období.
   Toto poďakovanie nie je len od mojej osoby, ale aj od členov Spolku pre 
obnovu dediny i veľkej skupiny obyvateľov našej obce, ktorí Vám fandia i 
keď to nie vždy dajú najavo. Ste jednoducho skvelí, výborní, jedineční a 
ohromujúci. Sme na Vás všetci hrdí a pyšní.  
   Nech je toto verejné poďakovanie pre Vás inšpiráciou pre ďalšiu činnosť, 
ktorou udržiavate a rozvíjate kultúrne dedičstvo našich predkov.

doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD.

   Minulý rok sme, na prahu Via-
noc v čase Adventnom, sme po 
prvý krát dostali myšlienku uspo-
riadania Predvianočného kon-
certu v priestore kostola. Via-
nočným programom v našej sále 
nechýbali výtvarné diela, ani hu-

dobné čísla, dokonca aj ľudí sme 
mali neúrekom. To čo nám chý-
balo bol bližší kontakt s ľuďmi 
z dediny a ten pokoj ducha Oča-
kávaného, ktorý je najpreciteľ-
nejší práve v chráme. A tak sme 
započali tradíciu chrámových 
adventných koncertov. Tento rok 
sme okrem Polomky a Pohorelej 
prišli priniesť predvianočnú ná-
ladu aj do obce Beňuš.  
Okrem hudobných sólových 
a komorných čísel s predvia-
nočnou tematikou nechýbali vý-
tvarné práce a keramické vý-
robky z rúk našich šikovných 
výtvarníkov, ktoré rozdávali an-
jelikovia všetkým ľuďom dobrej 
vôle. Po prvý krát sa predstavil 

   Veru. Podľa mňa – celý život čosi 
hľadáme. Je to šťastie? Alebo, čo je 
to? Tohoročné Vianoce sme si 25. 
decembra mohli pozrieť aj vypočuť 
jeden Podivuhodný príbeh o hľada-
ní šťastia. O tom, koľko milostí je 
nám daných „z výšky“ a ako si ich 
vážime. Ako s nimi vieme vynaložiť. 

Či ich vôbec berieme ako dary, ale-
bo len ako samozrejmosť. Príbeh, 
detské divadielko o ukradnutom 
Ježiškovi z jasličiek, ktorého chcel 
chlapček povoziť na kolobežke, či 
hudobné čísla – v tomto duchu sa 
nieslo (nazvime to Vianočné pred-
stavenie) ktoré pod vedením Marty 
Pisárovej oživilo a možno ešte via-
cej umocnilo atmosféru našim Po-
lomčanom a takisto aj hosťom ten-
to vianočný čas.
   Mám rada, keď sa zo školy vrá-

FS BREZINKY
– SME NA VÁS HRDÍ

Taký malý MIX o Vianociach 2012

Advent po zuškársky,
alebo ako vznikla tradícia
aj detský spevácky zbor pod ve-
dením Anny Martinelliovej. Ľudia 
odchádzali s úsmevom na tvári, 

s pokojom v srdci a s predvia-
nočnou náladou. 
   Fotografi e z koncertov si môže-

te pozrieť na internetovej strán-
ke, alebo na vývesnej tabuli 
oproti obecného úradu. Zvuko-
vý a obrazový záznam v podo-
be DVD si môžete zakúpiť v na-
šej zuške. 
   Ďakujeme všetkým deťom, 
učiteľom, nášmu zvukárovi Er-
vínovi the best Martinellimu, fo-
tografovi Zdenkovi Šándorovi, 
že obetovali tri nedele. Špeciál-
na vďaka patrí rodičom a učite-
ľom za ich dopravné prostried-
ky, ktoré nám pomáhali v presu-
ne nástrojov a detí. V neposled-
nom rade ďakujeme farnostiam 
Beňuš, Polomka, Pohorelá a ich 
duchovným otcom za vrelé pri-
jatie. Ďakujeme všetkým ľuďom, 
priaznivcom, rodičom, starým ro-
dičom za ich podporu a praje-
me všetkým

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

– To nie je možné! Betlehemské dieťa? Ale veď ty si sa na-
rodilo pred dvetisíc rokmi!
– Vrátilo som sa. Potrebovali ste ma.
– Neuveriteľné!
– Povedz, čo ťa trápi? Ako ti môžem pomôcť?
– Tak je to naozaj pravda s tým šťastím, čo hovorila tá žena...

tim na Vianoce domov a raz do roka 
sa pripojím k Brezinkám a nacvi-
čujeme – väčšinou úpravy šikov-
ného „Maňa“ Lihana, ktorý prepí-
še všetky tie krásne pesničky pre 
pár huslí, basgitaru, klavír a Marti-
ne „divadielka“. Keď si hráme, spie-
vame, keď Aďka Kirschová nacvi-

čuje so zborom a dirigu-
je, keď sa deti chichocú a 
spievajú. Keď tak trochu 
aj stresujeme a možno 
nám je zima, no robíme 
to, lebo chceme. Mám to 
fakt rada. Tohoročný via-
nočný program bol však z 
môjho pohľadu akýsi iný. 
Atmosféra bola iná. Väč-
šinou sledujem dojaté tvá-
re a dojatých ľudí po kaž-
dom takomto predstavení, 

či koncerte, ale teraz to bolo ešte 
silnejšie. Možno sme v tom kosto-
le fakt spievali naozajstnému Bet-
lehemskému dieťaťu a ono sa nás 
dotklo a opýtalo, čo nás trápi a ako 
nám môže pomôcť...
   Clivota, ale aj humor a fakt dob-
rý humor, to boli základné články 
nášho predstavenia. (kto by sa ne-
smial na Ježiškovi s kolobežkou a 
kto by nebol dojatý z toho príbehu, 
kedy sa pozbierali „skade ruky a z 
kade nohy“ a spoločne šli hľadať v 

jeden zimný večer šťastie?) A aby 
som nezabudla – vrátili sme sa aj k 
tradícii. Na našom predstavení za-
znela aj raritná autentická nahráv-
ka typickej polomskej vinšovačky a 
ľudových vianočných piesní, ktoré 
v roku 1972 nacvičil vtedajší kan-
tor pán Hereta s cirkevným zborom. 
A aj naživo sme si mohli vychutnať 
ľudové spevy, vinše, koledy a po-
kochať sa v krásnych polomských 
krojoch našich súboristov. Spieva-
li deti, spievali dospelí. Spievali v 
krojoch, spievali v civile. Spievali 
sólisti (ako napr. Andrejka Kirscho-
vá zo Závadky n. Hronom a hosť z 
Brezna – Martin Vetrák) a spieva-
li duetá. Spieval zbor, detský zbor, 
spievali hostia z Cirkevného spe-
vokolu, spievali aj naše Seniorky. 
Nie je to krásne? Spievala skoro 
celá dedina. Ako píšem tento člá-
nok, dneska sa pre mňa skončil po-
sledný sviatočný deň (sviatok Troch 
kráľov) a ráno sa chystám na cestu 
do školy, naspäť do Krakowa. Keď 

som prišla domov na Vianoce, až 
postupne zo mňa opadol školský 
stres. A teraz sa na mňa znovu zva-
lil, no mám super pocit – ľudia na 
Polomke vedia byť akční, vedia sa 
dať dokopy pre peknú vec. Teším 
sa, že budem môcť s nimi kedykoľ-
vek spolupracovať na niečom tvo-
rivom, na nejakom koncerte, diva-
dielku, alebo predstavení a keď sa 
vrátim znovu na Slovensko, mám 
nádej, že ľudia v tomto regióne 

NIE SÚ nekultúrni, NIE 
SÚ zaspatí, NIE SÚ le-
niví a NEVIDIA v kultúre 
čosi zbytočné, čosi na-
vyše, čosi nepotrebné.
   Aby som nezabudla! 
Na predstavení sa ešte 
zúčastnili títo hostia: 
Dominik Kochan alias 
„Kochanik“ na bicích, 
Ľudka Kirschová – An-
drejkina sestra a naša 
speváčka a pomocná 
sila do husľovej zlož-
ky – Marianka Riapošo-

vá zo Závadky nad Hronom. Hos-
ťom ďakujeme, ďakujeme všetkým, 
ktorí si nás prišli pozrieť aj vypo-
čuť, ďakujeme FSk a DFS Brezin-
ky, Cirkevnému spevokolu, Senior-
kám, detičkám, hudobníkom, sólis-
tom, nášmu ozvučovateľovi Ervino-
vi a Petrovi a všetkým, ktorí akým-
koľvek spôsobom pomohli pri rea-
lizácii programu. A ďakujeme hlav-
ne Andrejke, ktorá nacvičila zbor a 
Marte, ktorá to má celé (ako vždy) 
na rováši.
   Prajem všetkým Polomčanom 
nádherný a požehnaný rok 2013 
– veľa milostí, veľa milých a prí-
jemných prekvapení, Božích obja-
tí, veľa lásky, zdravia, šťastného ži-
votného pocitu, ľahučkého, ako keď 
dôverujeme a máme radi. Takis-
to Pokoj. A nech nám to naše Bet-
lehemské dieťa stále ukazuje ten 
správny smer – byť vďační za všet-
ko dobré, čo sa nám z hora dostalo 
(pretože sme tu tak trochu na dlh) a 
pozerať sa na svet očami dieťaťa.

Katka Máliková
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  Obecné zastupiteľstvo obce Polomka 
vo veciach územnej samosprávy v 
zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. 
c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších 
právnych predpisov a v zmysle ustano-
vení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 
2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 
29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, 
§ 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2  zákona 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady v zne-
ní neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon o miestnych daniach a poplatku“) 
sa uznieslo na tomto: 

všeobecne záväznom nariadení
PRVÁ ČASŤ 

§ 1
Predmet úpravy 

   Týmto všeobecne záväzným naria-
dením (ďalej len „nariadenie“) obec Po-
lomka (ďalej len „správca dane“)

Banská Bystrica, AS            7:12x, 7:12+, 8:27x, 15:09, 15:52+, 17:46(26)
Banská Bystrica, Roosev. nem.  4:50x, 6:25x
Bratislava AS                      10:20(20), 13:55 (40)
Brezno, nemocnica             13:16x (11), 13:16x (10)
Brezno ul. ČSA                   4:52x, 6:45x (10)      
Brezno, žel. stanica             6:25x, 6:51x, 7:12+,7:12x, 7:52+, 8:27x, 8:31+, 10:20 (13),    
                                            11:44, 14:20+, 14:26x, 15:09,15:14x (11), 15:19x (10), 15:52+,    
                                            15:58x, 16:49x, 17:15x, 17:16+, 18:29x, 18:54+, 19:44  
Brezno, žel.stan. cez Bacúch     4:50x, 6:05x, 6:16+, 6:45x(11), 7:35x, 9:42x, 12:40+, 14:11x,
 14:50+, 16:20x, 16:24+, 17:46 (26), 22:26
Brezno, žel.stanica 
cez nemocnicu                      4:54x, 5:55x, 6:05x, 6:56x, 7:28x, 7:35x, 9:01x, 10:02x, 10:42x, 
                                              12:40+, 12:50+, 14:50+             
Podbrezová aut.stanica         14:46x(10) 
Podbrezová, Lopej, Turčan   6:45x(10)
Podbrezová, ŽP a.s               4:47+, 13:00x, 20:40
Prievidza aut.stanica             16:55x (27)
Valaská, Piesok, aut.st          4:52x
Valaská, Piesok, závod ŽP   12:55x

Heľpa, obch.dom           5:55+, 8:51x, 9:00+ , 9:26x, 14:21x(10), 15.00x, 17:13x, 17:13(26), 20.51(26)
Kežamrok AS                      8:00(41), 16:15(42), 16:15(43)      
Pohorelá, OcÚ                     6:33x, 7:32x, 10:46x, 14.50x, 15:49x,16:35x, 20:58x
Pohorelá, Poh.Maša, Jednota  12:02x(11), 12:02+, 13:23x, 13:48x(11), 18:24x,19:38x,19:48+, 21:34
Polomka, konečná               14:07+, 14:59, 17:00+, 18:35
Prešov                                  8:30x(27)
Šumiac, OcÚ                        5:39x
Telgárt, OcÚ                        7:02x, 15:38+
Telgárt OcÚ cez Pohorelá   5:38+, 14:05x
Telgárt OcÚ cez Šumiac     5:38+, 7:11+, 9:54, 11:08, 12:36x, 13:35+, 14:05x, 15:05x, 16:16 
                                             17:37+, 17:42x, 18:45+, 18:53x, 23:10
Vaľkovňa                            12:02x(10), 13:48x(10)
Závadka nad Hronom         16:25x

a návrhová komisia bola jednohlasne zvolená.
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu 
o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrol-
nej činnosti, ktorú predložil hlavný kontrolór Ing. Jozef 
Svetlák. Zároveň schválilo plán kontrol na I. polrok 2013 
tak, ako bol predložený. Poslanci schválili Všeobecne 
záväzné nariadenie  o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady na rok 2013 tak, ako bolo predložené. V diskusii 
k tomu bodu sa venovali nákladom za zvoz TKO. Zvoz 
TKO realizovaný v réžii obce by bol drahší ako fi rmou 
Brantner. Poslanci vzali na vedomie stanovisko hlav-
ného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na rok 2013 
a rozpočet obce schválili tak, ako bol predložený. Roz-
počet sleduje tieto základné priority: 
dokončenie kanalizácie II. etapa, zavŕšené asfaltova-
ním ulíc Komenského horná časť, Jegorovova a uli-
ce v miestnej časti za Hronom, kde sa budoval kana-
lizačný zberač. 
- po úspešnom vysúťažení dodávateľa zrealizovať pro-
jekt palivovej základne
- budovanie nového oplotenia areálu MŠ, vybudovať 
nové preliezačky a pod. 
- zateplenie budovy zdravotného strediska  
   V rámci ďalšie bodu programu schválili plán práce na 
rok 2013. Starosta obce prítomným poslancom podal in-
formácii o prebiehajúcich prípravách na lyžiarsku sezónu. 
   V bode Rôzne sa poslanci venovali a schválili žia-
dosť o prenájom pozemku v katastri obce Polomka na 
Ulici Osloboditeľov  parcela  č. 1156/4  o výmere 3 x 
3m za cenu 0,50 €/m2/rok na dobu neurčitú  pre   Ag-
rospoločnosť Polomka  s.r.o.  za účelom umiestnenia 
stánku  na predaj mliečnych výrobkov a automatu na 
predaj mlieka.
V tomto bode schválili Dodatok č. 4 Prevádzkového 
poriadku a Domu smútku obce Polomka
zmenu § 6 užívanie hrobového miesta  ods. 6 písme-
na a/ a b/ takto :
a/  jednohrob vo výške  13 € na obdobie 10 rokov
b/ dvojhrob vo výške     24 € na obdobie 10 rokov
Zmena poplatku platí od 1.1.2013
   Na záver rokovania obecné zastupiteľstvo na zákla-
de jeho vlastnej žiadosti odvolalo pána Františka Buč-
ku z funkcie veliteľa OHZ Polomka a požiadalo výbor 
OHZ, aby predložil návrh do funkcie veliteľa OHZ, kto-
rý splní požadovanú odbornú spôsobilosť. V prípade 
nesplnenia obec zabezpečí vyškolenie pracovníka.

Janka Hebeňová

Odchody autobusov
Zo zastávky: Polomka – hostinec

Vysvetlivky:
x – premáva v pracovné dni 
+ – premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 
10 – nepremáva od 24.12. do 7.1., 1.2., od 25.2. do 1.3., 
od 28.3. do 2.4., od 1.7. do 30.8., 
       od 30.10. do 1.11.
11 – nepremáva od 10.12. do 21.12., od 8.1. do 31.1., 
od 4.2 do 22.2., od 4.3. do 27.3., od 3.4.     
        do 28.6., od 2.9. do 29.10., od 4.11 do 13.12
13 – premáva len 23.12., 29.3.

20 – nepremáva od 24.12 do 31.12., od 29.3 do 31.3., 
5.7., 1.11.
26 – premáva tiež 7.1., 2.4., nepremáva od 23.12. do 
6.1., 24.2., 31.3., od 30.6. do 25.8.
27-   nepremáva 27.12., 28.12., 31.12
40 – premáva tiež 1.4., nepremáva 23.12., 30.12, 31.3.
41 – premáva len 1.4.
42- nepremáva od 23.12. do 31.12., od 29.3. do 31.3., 
5.7., 29.8., 1.11.
43- premáva len 29.8.

Cestovný poriadok SAD Zvolen platný od 9.12.2012

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Polomka

o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 52/2012

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Dokonč. zo str. 1)

ustanovuje miestne dane a miestny po-
platok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady,
určuje sadzbu dane a poplatku, spô-
sob vyberania dane a poplatku, daňo-
vú povinnosť daňovníka a poplatníka,
ustanovuje oslobodenie od dane, zní-
ženie dane, zníženie poplatku a odpus-
tenie poplatku.  

§ 2
Druhy miestnych daní

Správca dane zavádza a ukladá od 1. 
januára 2013 na svojom území tieto 
miestne dane: 
daň z nehnuteľností,
daň za psa,
daň za užívanie verejného priestran-
stva,
daň za predajné automaty,
daň za nevýherné hracie prístroje.
   Správca dane ukladá od 1. januára 
2013 na svojom území miestny popla-
tok za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady. 
druhá časť 

§ 3
Daň z nehnuteľností 

   Daň z nehnuteľností zahŕňa 
daň z pozemkov,
daň zo stavieb,
daň z bytov a z nebytových priesto-
rov v bytovom dome (ďalej len „daň 
z bytov“ ).

Daň z pozemkov
§ 4

Hodnota pozemku
Správca dane ustanovuje hodnotu les-
ných pozemkov na 0,09 € za 1 m2,

§ 5
Sadzba dane 

   Ročná sadzba dane z pozemkov pod-
ľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych da-
niach a poplatku je 0,25%. 
   Ročnú sadzbu dane z pozemkov 
uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšu-
je v obci u pozemkov v tomto členení: 
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné 
sady, trvalé trávnaté porasty na 1,1% 
zo základu dane, 
 záhrady na 0,55% zo základu dane,
 zastavané plochy a nádvoria, ostat-
né plochy na 0,55% zo základu dane, 
 lesné pozemky, na ktorých sú hospo-
dárske lesy, rybníky s chovom rýb a 
ostatné hospodársky využívané vod-
né plochy na 1,1% zo základu dane,
 stavebné pozemky na 0,27% zo zá-
kladu dane.

Daň zo stavieb
§ 6

Sadzba dane 
   Ročná sadzba dane zo stavieb pod-
ľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych da-
niach a poplatku je 0,033 € za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy. 
   Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvede-
nú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre: 
stavby na bývanie a drobné stavby, kto-
ré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu na 0,050 € za každý aj začatý 
m2 zastavanej plochy,
stavby na pôdohospodársku produk-
ciu, skleníky, stavby pre vodné hospo-
dárstvo, stavby využívané na skladova-
nie vlastnej pôdohospodárskej produk-
cie vrátane stavieb na vlastnú adminis-
tratívu na 0,183 € za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy, stavby rekreačných 
a záhradkárskych chát a domčekov na 
individuálnu rekreáciu na 0,230 € za 
každý aj začatý m2 zastavanej plochy, 
samostatne stojace garáže a za sa-
mostatné stavby hromadných garáží a 
stavby určené alebo používané na tie-
to účely, postavené mimo bytových do-
mov na 0,205 € za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy, priemyselné stav-
by, stavby, slúžiace energetike, stav-
by, slúžiace stavebníctvu, stavby vy-
užívané na skladovanie vlastnej pro-
dukcie vrátane stavieb na vlastnú ad-

ministratívu na 0,548 € za každý aj za-
čatý m2 zastavanej plochy, stavby na 
ostatné podnikanie a na zárobkovú čin-
nosť, skladovanie a administratívu súvi-
siacu s ostatným podnikaním a zárob-
kovou činnosťou na 1,023 € za každý 
aj začatý m2 zastavanej plochy, ostat-
né stavby neuvedené v písmenách a) 
až f) na 0,255 € za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy.
   Správca dane pri viacpodlažných 
stavbách určuje príplatok za každé ďal-
šie podlažie okrem prvého nadzemné-
ho podlažia u:  
stavby na bývanie a drobné stavby, kto-
ré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú 
stavbu v sume 0,03 € za  každé ďal-
šie podlažie okrem prvého nadzem-
ného podlažia, 
stavby na pôdohospodársku produk-
ciu, skleníky, stavby pre vodné hospo-
dárstvo, stavby využívané na sklado-
vanie vlastnej pôdohospodárskej pro-
dukcie vrátane stavieb na vlastnú ad-
ministratívu v sume 0,03 € za  každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzem-
ného podlažia, 
stavby rekreačných a záhradkárskych 
chát a domčekov na individuálnu re-
kreáciu v sume  0,03 € za  každé ďal-
šie podlažie okrem prvého nadzemné-
ho podlažia, 

(Dokonč. v budúcom čísle)


