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Multikultúrna škola
Cenník - lyžiarske 
stredisko
Adventný koncert
Rok na Gemeri
VZN o miestnych da-
niach

Jedáleň Obce Polomka ponúka obedy pre dôchodcov, 
občanov našej obce za zvýhodnenú cenu 2,32€. Pre imo-
bilných a ťažko sa pohybujúcich dôchodcov je v cene 
obeda aj dovoz priamo domov. Týždenné menu ponúka 
pestrú stravu zloženú z mäsitých, zeleninových a múč-
nych jedál podľa noriem zdravej výživy. Obedy si môže-
te objednať priamo v jedálni v budove materskej školy 
alebo na obecnom úrade, prípadne na tel 048/6193116.

Ponuka stravovania
pre dôchodcov

   Keď sa ráno zobudíš s túžbou milovať Pána a v ňom všetkých ľudí - v ten deň sú Vianoce. Keď 
máš snahu podať ruku tomu, kto ťa urazil - vtedy sú Vianoce. Keď vieš prijať od iných láskavé 
slovo, úsmev, porozumenie- v tej chvíli začínajú Vianoce. Keď dávaš úsmev, láskavé slovo, po-
rozumenie druhému - začínajú Vianoce. Kedykoľvek máš snahu druhého ospravedlniť - vtedy sú 
na pochode Vianoce. Keď dokážeš zabudnúť na seba a myslieť viac na druhých - sláviš Viano-
ce. Keď si dopraješ času vypočuť si druhých - sláviš v duši Vianoce. Keď uľahčíš námahu blíž-
nemu, venuješ mu pozornosť - teš sa, máš v duši Vianoce. Kedykoľvek vypočuješ volanie Pána, 
ktorý potrebuje tvoju pomoc v trpiacich, chorých a opustených - potom jasaj od radosti, lebo už 
žiješ Vianoce. Keď sa v čas spamätáš, aby si zadržal nevľúdne slovo nepriaznivú poznámku - 
ďakuj za Vianoce v tvojom srdci. Keď sa zriekneš svojej vôle, svojho názoru, nájdeš dieťa zavi-
nuté do plienok a jeho Matku - prežívaš s nimi Vianoce. Keď povieš Pánovi ochotné a veľkoduš-
né ÁNO, vtedy strhuješ nebo na zem a najúčinnejšie pracuješ na tom, aby nastali v celom sve-
te Vianoce. Keď svojím životom, svojimi skutkami spievaš „sláva Bohu na výsostiach“, vtedy tr-
vajú v tvojom srdci Vianoce. Ak si však voči tomuto svetu ľahostajný a myslíš len na svoje záuj-
my, Vianoce od Teba odišli, nie je v tvojom srdci miesta pre Ježiša, nenarodí sa v ňom. Mária a 
Jozef musia hľadať miesto inde, ale kde?                                                                 Michal Jenča

Polnočné ticho, rozjímam.
Duša sa vnára do vízie
mystičky Brigity Švédskej,
keď stála na mieste tam,
kde sa narodil sveta Pán.
V chráme je odblesk zlata
zvlnených kadier Panny,
tak ako vtedy, keď ich lesk
rozžiaril chmúrnu jaskyňu.
Kľačiac a modliac sa,
zrak upierame k nebu.
V jedinom okamihu Mária
už víta Božiu velebu.
Ó, vďaka, Bože, to je Boží čin.
Ó, vitaj, vitaj, Boží syn.
My v sväté nočné hodiny
slávime Božie narodeniny.

Mária Oceľová

   S príchodom zimy nastáva každoročný problém s kvalitou a dôkladnosťou pluhovania 
miestnych komunikácií z dôvodu automobilov zaparkovaných na uliciach. Tieto autá bránia 
dôkladnému pluhovaniu, nakoľko ich pluhovacie vozidlo musí obchádzať. Zároveň pri plu-
hovaní a posýpaní ciest vzniká riziko poškodenia zaparkovaných vozidiel. Náhradu týchto 
škôd nesie v plnej miere majiteľ odstaveného vozidla. 
   Preto Obec Polomka vyzýva všetkých občanov a k nim prichádzajúce návštevy, aby svo-
je autá parkovali vo dvoroch a nie na ulici pred domom. Táto výzva platí nepretržite po celé 
zimné obdobie, nakoľko sa nikdy večer s určitosťou nevie, či sa bude skoro ráno pluhovať.

Ďakujeme za pochopenie

A zas nám nadišli tie radostné sviatky, 
ktoré nám tak sladia ten náš život krátky. 
V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, 
tam kde prorok Dávid skladal svoje žalmy, 
tam medzi troma čiastky zeme, 
narodil sa Kristus Pán v mestečku Betleme. 
A na tieto sviatky sa i my radujeme, 
z úprimného srdca toto vám vinšujeme:
 Aby bol Kristus Pán vašim tešiteľom, 
vaším dobrým radcom a dobrým priateľom. 
Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne, 
pokoj, radosť, dobrú vôľu
a nielen v túto svätú chvíľu, 
ale každučký deň v roku, 
nech Vám stojí popri boku.

Výzva pre občanov

Polnočné ticho

Krásne
vianočné sviatky

Krásne prežitie vianočných sviatkov
Vám praje redakcia. 

KEDY SÚ VIANOCE?

   Na začiatku adventu nás každý 
rok poteší svätý. ktorý mal srdce 
otvorené pre chudobných. Pred 
stovkami rokov žil v meste Myra, 
ktoré leží v dnešnom Turecku 
biskup menom Mikuláš. Biskup 
Mikuláš bol známy tým, že veľ-
kodušne pomáhal ľuďom. Svoje 
dobré skutky vykonával tak, že 
ho ľudia pritom nikdy nezbada-
li. K vydaju pomohol aj trom chu-

Mikuláš v materskej škole
Mikuláš, Mikuláš, priateľ náš starý,
každý rok nosievaš do okien dary.
Mikuláš, Mikuláš, ty veľký svätý,
každý rok myslievaš na dobré deti.

dobným sestrám. daroval im tri 
mešce peňazí, aby si mohli nájsť 
ženíchov.
   Svätý Mikuláš zavítal aj do ma-
terskej školy. Prišiel v sprievode 
anjelikov a jedného čerta. Deti 
ho pekne privítali, no niektoré 
boli aj prekvapené. Deti Mikulá-
šovi zarecitovali básne a zaspie-
vali piesne. Naši predškoláci za-
hrali divadielko o zvieratkách, 

ktoré sa tiež tešili na svätého Mi-
kuláša. Svätému Mikulášovi sa 
darček piesní a básní veľmi pá-
čil a preto deti nielen pochvá-
lil, ale každého obdaril balíčkom 
sladkostí. 
   Neskôr večer nikým nevide-
ný Mikuláš rozsvietil vianočný 
stromček v dedine a sladkosti 
pre deti venované obecným úra-
dom rozdal v školských zariade-
niach, pretože z privítania v kul-
túrnom dome po ostatné roky 
bol veľmi sklamaný. Hluk a vra-
va počas vystúpení detí, strka-
nica a tlačenica, výbuchy petárd 
pri rozsviecovaní stromčeka už 
naozaj nepatria k takému pekné-
mu sviatku a adventnému času.     

Ľ. Tokárová

Foto: František Hereta



Keď zomrie mama, slniečko zájde.
V srdci nám zostane smútok a chlad.
V tom šírom svete sotva sa niekto nájde,
kto by jak mama vedel mať rád.
Dňa 8. novembra uplynuli dva smutné roky 
čo nás navždy opustila naša milovaná

Emília Šandorová
S láskou a úctou spomína manžel, dcéry 

Anna a Božena s rodinami, syn Jozef s rodinou a brat Šte-
fan s rodinou

...
Zavrel si oči, srdce prestalo biť,
aj keď sa ti tak veľmi chcelo žiť.
Smútok a ticho dolieha na náš dom,
veľmi nám chýbaš, Štefan drahý v ňom.
Dňa 21.12 si pripomenieme smutné prvé vý-
ročie smrti nášho drahého

Štefana Kaštankina
So zármutkom v srdci spomína manželka Anna,

syn Marián s rodinou, dcéra Monika s rodinou,
brat Milan s rodinou a svokra

...
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, 
pri plamienkoch sviečok sa modlíme.
Život ti nedoprial s nami dlhšie byť, 
ale v našich srdciach budeš stále žiť...
Dňa 15. decembra uplynulo dlhých smut-
ných 5 rokov od odchodu našej milovanej

Márie Pohančaníkovej
S láskou a bolesťou v srdci spomína manžel,

syn Štefan s manželkou, vnuci Peťko a Luboško,
dcéra Alena s manželom, vnučky Martinka a Bibianka, 

dcéra Drahuša s manželom a vnučky Dašenka a Marcelka
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Januárové pranostiky

Božena Šušorová, Komenského 104, 80 r.
Mária Murínová, Sládkovičova 46, 90 r.

Štefan Molčan, SNP 20, 94 r.

Narodení: Harvan Alex, Hronská 16 
Prihlásení:  Ťažký Antón, SNP 149
 Ťažká Anna  -„-
 Hricišinová Mária, Kaštieľna 28
 Mgr. Majerčíková Jana, SNP 128
Odhlásení: Ing. Lihan Ondrej, Hronská 15
 Kutišová Martina, Dimitrovova 5
 Pohorelcová Ivana, Nálepkova 2
Zomretí:  Lacková Mária, SNP 21, 89 r.
 Kovalčík Dušan, SNP 105, 63 r.
 Domovcová Justina, SNP 7, 84 r.
 Bobáková Emília, SNP 73, 72 r.  

Počet obyvateľov k  30.11.2013  -  2995

   Zmeny v našej spoločnosti si 
vyžadujú zmeny v myslení a ko-
naní ľudí. Ľudia viac migrujú, pra-
cujú a žijú na území štátov, kto-
ré nie sú ich domovskými. Čas-
to odchádzajú celé rodiny, a pre-
to celosvetovým problémom je, 
ako pristupovať k národným , et-
nickým, náboženským menši-
nám. Poznávaním histórie a kul-
túry Rómov zisťujeme, že v mi-
nulosti vlády podporovali v róm-
skom etniku využívať svoje oko-
lie. Tak môžeme pochopiť situá-
ciu, v akej sa dnes nachádzajú.
   V našom regióne sa zhoršu-
je ekonomická situácia a život-
ná úroveň obyvateľstva, a tým sa 

   Správy čítame radi, hlavne 
tie dobré. Čitatelia sa obyčajne 
rozdelia do skupín, podľa toho, 
či súhlasia s obsahom a tých, 
ktorí nesúhlasia. Inak nie je 
tomu ani teraz. Ústav NÚCEM 
zverejnil správu PISA 2012. 
Správa sleduje výsledky vzde-
lania 15 ročných žiakov v rám-
ci krajín OECD. Predmetom 
testovania je čitateľská, mate-
matická a prírodovedná gra-
motnosť. Slovensko dosiahlo 
priemerné skóre. Viacerí teraz 
diskutujú o zlej úrovni škôl, ne-
disciplinovaných žiakoch, ktorí 
sú leniví a učiť sa nechcú, hod-
notia kvalitu vzdelania, zlý sys-

tém atď. Pozrime sa do minu-
losti. Atmosféra v školách ne-
bola vôbec priateľská a ani nás 
žiakov nenapadlo, aby sme sa 
len tak priateľsky porozpráva-
li cez prestávku s učiteľom o 
včerajšom futbalovom zápa-
se. Dnes vidím otvorenú školu, 
kde sa deti učia, hrajú. Vidím 
rodičov, známych, ktorí vedia 
byť odborníkmi skoro na všet-
ko v škole, ako naučiť, praco-
vať s deťmi. Vidím tiež učiteľov, 
ktorí sa dôsledne pripravujú na 
hodiny, zapájajú do projektov, 
strihajú, kreslia, pripravujú pre-
zentácie. Tak, kde je chyba? 
Ja ju hľadať nechcem, viem že 

viac pomôže motivácia. Treba 
viesť všetkých, čo okolo ško-
ly pracujú, aby ťahali za jeden 
povraz, či sú to žiaci, učitelia, 
rodičia, zamestnanci, celá de-
dina. Lebo to je skutočná po-
moc, kde sa darí všetkým.
   Na záver jeden fakt na za-
myslenie: ZŠ POLOMKA do-
siahla 2. miesto v Bansko-
bystrickom kraji a 14. miesto 
na Slovensku, pričom na zo-
radenie škôl použili ich celkové 
hodnotenie na základe kľúčo-
vých ukazovateľov (ide o Tes-
tovanie 9 a mimoriadne výsled-
ky žiakov).

Zdroj: ineko.sk, A. Macková

Ak je januára jasno, bude veľa ovocia. Aký január, taký jún. Beda 
tomu roku, v ktorom v januári tráva rastie. Biely január, zelený 
máj, plné pajty (stodoly) a staje, dobre je na gazdovskom dvore. 
Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár. Január studený, ma-
rec teplý. Keď duje v januári severák, žito bude dobre sypať. Keď 
január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom. Keď je v 
januári pekne, je pekné leto. Keď je v januári teplo, siaha bieda až 
na dno. Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.

Lyžiarske stredisko Polomka BUČNIK
Cenník lístkov pre sezónu 2013/2014

Druh lístka dospelí
seniori nad 60 r.

deti do 12 r.
juniori do 18 r.

Jazdné skipasy
Jedna jazda 2,00 € 2,00 € 1,00 €

10 jázd 10,00 € 8,00 € 6,00 €

Časové skipasy

2 hod. mimo interval 7,50 € 6,50 € 5,00 €

3 hod. mimo interval 9,00 € 8,00 € 6,00 €

4 hod. mimo interval 10,00 € 8,50 € 6,50 €

09:00 - 12:30 9,00 € 8,00 € 6,00 €

12:30 - 16:00 10,00 € 8,50 € 6,50 €

Celodenný 9:00-16:00 14,00 € 12,00 € 9,00 €

Viacdňové skipasy

2 dni zo 7 26,00 € 22,00 € 17,00 €

3 dni zo 7 37,00 € 31,50 € 23,00 €

4 dni zo 7 45,00 € 38,00 € 28,00 €

5 dní zo 7 55,00 € 46,50 € 34,00 €

6 dní zo 7 64,00 € 54,00 € 39,00 €

7 dňový 73,00 € 62,00 € 45,00 €

10 dní počas sezóny 96,00 € 82,00 € 62,00 €

15 dní počas sezóny 139,00 € 119,00 € 89,00 €

Rodinné skipasy
rodinný lístok 2+1 

(jednodňový) 30,00 €
rodinný lístok 2+2 

(jednodňový) 36,00 €

Lyžiarské kurzy 6,00 €

INFORMÁCIE K CENNÍKU
Deti do 5 rokov zdarma (ak nepoužívajú samostatne kotvu). Pre deti do 5 rokov ak používa-
jú samostatne kotvu je potrebné taktiež zakúpiť lístok. Deti od 6 do 12 rokov majú nárok na 
detské lístky. Juniori od 13 rokov do 18 rokov. Seniori nad 60 rokov. Vratná elektronická kar-
ta pre každý lístok 2€.

Multikultúrna škola, multikultúrna výchova
Na Slovensku sme si dlhé desaťročia mysleli, že je kultúrne 
rovnorodé. V posledných rokoch si začíname uvedomovať, že 
tu okrem Slovákov žijú aj iné národy, národnosti. Že tu  žijú aj 
etniká – Rómovia, Vietnamci a ďalší. Že sú aj kultúrne rozlíše-
ní. Zrazu zisťujeme, že ten vedľa mňa je (sú) iný (iní).Znamená 
odlišnosť dvoch ľudí ,že nemôžu nájsť spoločnú reč?

zvyšuje aj počet žiakov zo sociál-
ne znevýhodneného prostredia. 
Toto prostredie spôsobuje soci-
álne – kultúrnu depriváciu, defor-
muje intelektuálny, mravný a ci-
tový vývoj jednotlivca. Súčasná 
situácia vo výchove detí a žia-
kov si vyžaduje vytváranie rov-
ností šancí v oblasti vzdelávania 
pre znevýhodnenú skupinu. Pod-
ľa prieskumu neúspešnosť žia-
kov základných škôl v SR z tohto 
prostredia odráža náročnosť 
vstupu detí do 1. ročníka ZŠ, ale 
aj na 2. stupeň ZŠ. Najproblema-
tickejšie sú prvý a piaty ročník, 
ktoré spôsobujú psychickú záťaž 
u všetkých žiakov plniacich si po-

vinnú školskú dochádzku. Opa-
kovanie prvého ročníka pôsobí 
deprimujúco a ich vzťah ku ško-
le negatívne vplýva na rozvoj ich 
osobnosti.
   Zriaďovanie nultých roční-
kov, vytváranie multikultúrneho 
prostredia, redukcia učebných 
osnov, prítomnosť asistenta uči-
teľa  na základe zistení sa javia 
ako opodstatnené .
   V ZŠ Polomka školskom roku 
2013 /2014 sú vytvorené  dve 
triedy nultého ročníka. Vytvá-
ra sa tým pomoc pri plnení po-
vinnej školskej dochádzky róm-
skym deťom. Zároveň sa rozvíja-
jú  tolerantné postoje a vzájom-
né interakcie medzi žiakmi, kto-
rí prichádzajú do styku, buduje 
sa vzájomný rešpekt. Rozvíja sa 
schopnosť riešiť konfl ikty pokoj-
nou cestou.

 PaedDr. Anna Černáková

Výsledky hodnotenia školstva

Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča,
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

Srdečne blahoželáme.
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   19. ročník slávností zvykov 
a obyčají Gemera – Malohon-
tu sa konal 22.11.2013 v Sla-
vošovciach, kde sa predsta-

   Dňa 27.11.2013 v priestoroch hotela Hrádok pri Jelšave sa 
uskutočnilo v poradí už ôsme Stretnutie troch generácií pri pes-
ničkách, ktorého garantom je mesto Jelšava s fi nančnou pod-
porou Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s 
OO JDS Revúca.
   Na podujatí sa zúčastnili poslanci BBSK: Eva Cireňová, 
primátorka Revúcej, Ján Šeševička, Ján Račák, viceprimá-
tor Brezna, Alena Káanová, prednostka Okresného úradu v 
Brezne, starostovia obcí okresu Revúca a Brezna a zástup-
covia sponzorov, ktorých privítal podpredseda OO JDS Du-
šan Ivan. Milan Kolesár, primátor mesta Jelšavy privítal prí-
tomných hostí i účinkujúcich a poprial všetkým pekný zážitok 
a dobrú pohodu. Poslanci BBSK Eva Cireňová i Ján Šeševič-
ka vyzdvihli význam podujatia na zachovanie kultúrnych tradí-
cií a vyslovili prísľub, že i naďalej budú podporovať projekty po-
dané na VÚC. Predsedníčka OO JDS v Revúcej zdôraznila, 
že stretnutie troch generácií je stretnutím priateľov z regiónov 
Gemera i Horehronia a je ukážkou, že seniori žijú zmysluplne 
a jeho cieľom je odovzdávať múdrosť, kultúrne tradície a de-
dičstvo cez láskou zaspievané krásne, ľubozvučné slovenské 
pesničky mladším generáciám. Moderátorka Mariana Gömöry 
uviedla kultúrny program prednesenou básňou – Spomienky 
na mladosť, a že na tie okamihy sa nezabúda, pripomenul Ján 
Bendo piesňou Ten múdry čas, dojímavo a s citom zaspieva-
nou. V kultúrnom programe vystúpili tieto súbory: Cirkevný sú-
bor a. v. z Chyžného, Chabenec z Jasenia, Super babičky 
z Tornale, Spevácky súbor z Muránskej Lehoty, Dolinka z 
Revúčky, Brezinky z Polomky, Úsvit z Revúcej, Lehotianka 
z Dolnej Lehoty, Poľan z Muránskej Dlhej Lúky a Levenda 
z Muráňa. Zo všetkých vystúpení bolo v sále cítiť neskutočnú 
energiu radosti. Ani naše ženy sa nedali zahanbiť a neskromne 
môžem povedať, že divákov v sále zaujali nielen pekným spe-
vom, ale aj humornou scénkou, ktorú sprevádzal smiech a ne-
utíchajúci potlesk.
   V závere primátor mesta M. Kolesár poďakoval účinkujú-
cim za pekný kultúrny zážitok, predsedníčka OO JDS Z. Ho-
moliaková poďakovala všetkým, ktorí sa na príprave podujatia 
podieľali materiálne či fi nančne. Vyvrcholením programu bola 
spoločne zaspievaná vianočná pieseň, ktorá priblížila pohodu 
a čaro Vianoc.

DĎ

   Šikovní žiaci recitovali básnič-
ky a čísla boli rôznorodé: har-
moniky, klavír, husle, zobcová 
fl auta, spev, gitary. Popri pek-
ných melódiách sa kostol na 
chvíľku osvietili lampáše, pa-
pierové zvončeky ožili v det-
ských rúčkach a stredom kosto-
la sa niesli točiace vločky. Det-
ský zbor spieval vianočnú pes-
ničku, z veľkého strieborného 
balíčka sa rozdávali srdiečka, 
kostol tlieskal do rytmu pies-
ne a naši malí žiaci rozsvieti-
li kostolík. Po číslach našich 
najmladších muzikantov prišli 
na rad ich starší spolužiaci. Vy-
stupovali v rôznych komorných 
zoskupeniach, cinkal triangel a 
výnimočne hralo vi-
olončelo, ktoré sa 
na koncerte ozý-
valo po prvýkrát. 
Umelecká škola, 
umelecké čísla. Mi-
lým predvianočným 
slovom nás sprevá-
dzali skvelí mode-
rátori. V Polomke 
sa ukázala aj malá 
dychová hudba. 
Človek sa nesta-
čil čudovať, ako sa 
tá muzička krás-
ne v chráme nesie. 
Pomaly sa čas krá-
til a utekal ako voda 
pre tých, ktorí  as-
poň na chvíľu mohli 
vyjsť zo svojich sta-

   Tak ako viaceré organizácie našej obce, aj DFS Brezinky a mlá-
dežnícka zložka dostali fi nančné prostriedky za balíka určeného pre 
CVČ na voľnočasové aktivity pre deti a mládež.
   Vďaka nim sme pre deti pripravili 6.-7.12.2013 sústredenie a ško-
lu tanca s tanečníčkou Vandou Krištofovou a jej pomocníčkou Bar-
borkou. Od piatkového poobedia sa deti hrali, tancovali, nacvičovali 
tanečné kombinácie, spievali koledy, privítali Mikuláša, tancovali na 

diskotéke, vďaka personálu sa dobre najedli a aktívne využili kaž-
dú voľnú chvíľku na pohyb a tanec. V rámci hesla ,, Super parta do 
toho“ sa zapojili do všetkých pripravených aktivít a naozaj ,, sústre-
dene“ pracovali od najmenších po najstarších. Preto pre najstar-
ších z folklórnej skupiny bola na záver, po odchode detí, pripravená 
škola tanca, ktorú viedla Vanda Krištofová a Miro Golian. Pripravi-
li Pohorelské cifrovanie v šóroch a Gemerský čardáš. Na záver už 
len treba dodať, že to bola zase jedna vydarená akcia, a že takto by 
sme sa mohli ,, sústrediť“ častejšie.                                M. Pisárová

Stretnutie troch generácií
pri pesničkách

Talentárium a Adventný koncert

Ako sme sa sústredili
u nás na vleku

Rok na Gemeri
vili detské folklórne súbory 
z Rožňavy, Dobšinej, Revúcej 
v programe Od nás pre vás, 
a 23.11.2013 v Rožňave, kde 

účinkovali folklórne skupiny 
z Pače, Rožňavského Bystré-
ho, Rejdovej, Gočova, Čiernej 
Lehoty, Rožňavy, naše Bre-
zinky a FS Mladosť z Banskej 
Bytrice.
   V dvojhodinovom progra-
me mohli milovníci folklóru vi-
dieť zvykoslovné a tanečné 
pásma na kopaní, Na bále vo 
felescomre, Na maja, V kreš-
me po robote, Pítaški, Od Luci 
stolšok, V zale na Poľackovej. 
V gemerskej krešme ( na ja-
visku) sa všetci účinkujúci vy-
striedali so svojimi progra-
movými číslami pri vychýre-
nej krčmárke tete Brdárskej, 
ktorá spolu s vedúcou Fsk 
z Vlachova vtipne moderátor-
sky dotvárala celý program 
pod režijnou taktovkou Marti-
na Urbana. V spoločnom zá-
vere organizátori uviedla do 
života CD nosič piesní z Hor-
ného Gemera Tichý vetrík po 
doline veje, na ktorom účinku-
je ľudová hudba Ondreja Hla-
váča a jej hostia.

M. Pisárová

Už v prvú adventnú nedeľu sa v Polomskom kostolíku 
ozývala nádherná vianočná hudba, ktorá pripomínala at-
mosféru nastávajúcich Vianoc. Na koncerte privítali deti 
umeleckej školy všetkých ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na 
adventný program. Preplnené lavice rodičov naznačova-
li nedočkavosť výkonov svojich detí. Po prvýkrát vystu-
povali na koncerte i tí najmenší spolu so svojimi staršími 
spolužiakmi. Omrznuté pršteky a červené líca detí dáva-
li na známosť, že zima je už tu. No nezdolala nadšenosť 
detí vystupovať.

rostí a započúvať sa do piesní, 
pripomínajúcich vianočnú lásku 
a pohodu. Záver patril akordeó-
novému súboru. Všetci hrali za-
ujato a oduševnene. S takými-
to hráčmi má akordeónový sú-
bor veľký potenciál. Atmosfé-
ru koncertu dotvárali umelec-
ké diela, vyrastené s pod rúčok 
našich žiakov výtvarného odbo-
ru. Tohto ročný adventný kon-
cert nemal konkurenciu v dote-
rajších adventných koncertoch. 
Umelecká stránka, úsilie učite-
ľov a našej umeleckej šéfky-pa-
ni riaditeľky, sa zúročilo. Pozi-
tívna odozva rodičov, nadše-
nie detí a škola, ktorá má veľ-
ký potenciál. Taký bol advent-

ný koncert v Polomke. V pred-
vianočnom čase uviedol at-
mosféru nastávajúcich sviat-
kov, sprítomnil umenie dáva-
né deťom a od detí, spravil ra-
dosť mladým, začínajúcim žia-
kom a ich rodičom, rozniesol 
hudobnú atmosféru, pri ktorej 
si oddýchol a potešil srdce ne-
jeden človek. Veľké poďako-
vanie patrí obetavým rodičom, 
učiteľom a samozrejme pani 
riaditeľke, ktorá stála za kaž-
dým číslom. Pri tejto príležitos-
ti som si spomenula na jeden 
citát: „ Aj keď sme len malou 
kvapkou v mori, buďme práve 
takou, čo sfarbí oceán.“ Pevne 
verím , že škola , ktorá má sí-
dlo v Polomke a s deťmi, kto-
ré sú talentované a venujú sa 
umeniu a hudbe aj vďaka svo-
jim rodičom, urobí malú dieru 
do sveta, alebo bude tou kvap-
kou mora aj na najbližšom 
koncerte. Dúfam, že do krás-
nych tónov si prídete oddých-
nuť a započúvať sa aj o rok. 

V. Mojžišová
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   Obecné zastupiteľstvo obce Po-
lomka vo veciach územnej samo-
správy v zmysle ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade-
ní v znení neskorších právnych pred-
pisov a v zmysle ustanovení § 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 komunál-
ne odpady a drobné stavebné odpa-
dy v znení neskorších predpisov (ďa-
lej len „zákon o miestnych daniach 
a poplatku“) sa uznieslo na tomto: 

§ 2
Druhy miestnych daní

Správca dane zavádza a ukladá od 
1. januára 2014 na svojom území tie-
to 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 
2014 na svojom území miestny po-
platok za komunálne odpady a drob-
né stavebné 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 
lesných pozemkov na 0,09 € za 1 m2,

§ 5
Sadzba dane 

Ročná sadzba dane z pozemkov 
podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych 
daniach a poplatku je 0,25%. 
Ročnú sadzbu dane z pozemkov 
uvedenú v ods. 1 správca dane zvy-
šuje v obci u pozemkov v tomto čle-
není: 
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovoc-
né 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 podľa 
§ 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 uve-
denú v ods. 1 správca dane zvyšu-
je pre: 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

stavby na bývanie a drobné stavby, 
ktoré majú doplnkovú funkciu pre 
hlavnú stavbu na 0,055 € za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy,
stavby na pôdohospodársku produk-
ciu, skleníky, stavby pre vodné hos-
podárstvo, stavby využívané na skla-
dovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu na 0,183 € za každý 
aj začatý m2 zastavanej plochy, stav-
by rekreačných a záhradkárskych 
chát a domčekov na individuálnu re-
kreáciu na  0,230 € za každý aj za-
čatý m2 zastavanej plochy,samostat-
ne stojace garáže a za samostatné 
stavby hromadných garáží a stavby 
určené alebo používané na tieto úče-
ly, postavené mimo bytových domov 
na 0,205 € za každý aj začatý m2 za-
stavanej plochy,
priemyselné stavby, stavby, slúžia-
ce energetike, stavby, slúžiace sta-
vebníctvu, stavby využívané na skla-
dovanie vlastnej produkcie vrátane 
stavieb na vlastnú administratívu na 
0,548 € za každý aj začatý m2 za-
stavanej plochy, stavby na ostatné 
podnikanie a na zárobkovú činnosť, 
skladovanie a administratívu súvisia-
cu s ostatným podnikaním a zárob-
kovou činnosťou na 1,- € za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy,
ostatné stavby neuvedené v písme-
nách a) až f) na 0,255 € za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy.
   Správca dane pri viacpodlažných 
stavbách určuje príplatok za každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nad-
zemného podlažia u:  
stavby na bývanie a drobné stav-
by, ktoré majú doplnkovú funkciu 
pre hlavnú stavbu v sume 0,03 € za  
každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia, 
stavby na pôdohospodársku produk-
ciu, skleníky, stavby pre vodné hos-
podárstvo, stavby využívané na skla-
dovanie vlastnej pôdohospodárskej 
produkcie vrátane stavieb na vlast-
nú administratívu v sume 0,03 € za  
každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia, 
stavby rekreačných a záhradkár-
skych chát a domčekov na indivi-
duálnu rekreáciu v sume  0,03 € za  
každé ďalšie podlažie okrem prvého 
nadzemného podlažia, 
samostatne stojace garáže a za sa-
mostatné stavby hromadných gará-
ží a stavby určené alebo používané 
na tieto účely, postavené mimo by-
tových domov na 0,03 € za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy,
priemyselnej stavby, stavby, slúžia-
ce energetike, stavby, slúžiace, sta-
vebníctvu, stavby využívané na skla-
dovanie vlastnej produkcie vráta-
ne stavieb na vlastnú administratí-
vu v sume  0,03 € za  každé ďalšie 
podlažie okrem prvého nadzemné-
ho podlažia, 
stavby na ostatné podnikanie a 
na zárobkovú činnosť, skladovanie 
a administratívu súvisiacu s ostat-
ným podnikaním a zárobkovou čin-
nosťou v sume 0,03 € za  každé ďal-
šie podlažie okrem prvého nadzem-
ného podlažia, 
ostatných stavieb neuvedených 
v písmenách a) až e) v sume 0,03 € 

za  každé ďalšie podlažie okrem pr-
vého nadzemného podlažia.

DaŇ z bytov
§ 7

Sadzba dane 
Ročná sadzba dane z bytov podľa 
§ 16 ods. 1 zákona o miestnych da-
niach a poplatku je 0,033 € za každý 
aj začatý m2 podlahovej plochy bytu 
a nebytového priestoru. 
Ročnú sadzbu dane z bytov uve-
denú v ods. 1 správca dane zvyšu-
je v obci u:
bytov na 0,10 € za každý začatý m2 
podlahovej plochy bytu,
nebytových priestorov na 0,10 € za 
každý začatý m2 podlahovej plochy 
nebytového priestoru.
spoločné ustanovenia pre daň z ne-
hnuteľností 

§ 8
Oslobodenie od dane 

Správca dane oslobodzuje od dane 
z pozemkov 
pozemky, na ktorých sú cintoríny, 
kolumbáriá, urnové háje a rozptylo-
vé lúky. 
Správca dane oslobodzuje od dane 
z pozemkov a od dane zo stavieb 
vlastníka, ktorý vykonáva dobro-
voľnícku činnosť podľa zákona č. 
406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve 
a o zmene a doplnení niektorých zá-
konov v prospech obce na podporu 
plnenia jej úloh.  
Správca dane znižuje daň zo stavieb 
na bývanie uvedených v § 6 ods. 2 
písm. a) a d)  tohto nariadenia o 50% 
zo sadzby dane, vo vlastníctve osôb 
s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, alebo držiteľov preukazu obča-
na s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, alebo držiteľov preukazu obča-
na s ťažkým zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu, ako aj pre-
važne alebo úplne bezvládnych ob-
čanov, ktoré slúžia na ich trvalé bý-
vanie. 
Fyzická osoba v priebehu príslušné-
ho zdaňovacieho obdobia písomne 
požiada obecný úrad obce o oslobo-
denie alebo zníženie dane do 30 dní 
odo dňa vzniku alebo zániku oslobo-
denia od dane alebo zníženia dane. 
V žiadosti uvedie skutočnosti, roz-
hodujúce pre vznik a zánik oslobo-
denia od danie alebo zníženia dane 
a každú zmenu týchto skutočnosti 
je povinná oznámiť obecnému úra-
du obce do 30 dní odo dňa, keď tieto 
skutočnosti alebo ich zmeny nastali. 
Daňovník  k žiadosti o oslobodenie 
od dane alebo zníženie dane doloží: 
Občan s ťažkým zdravotným postih-
nutím, preukaz občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím. 

tretia časť 
daň za psa

§ 10
Sadzba dane

   Správca dane určuje sadzbu dane 
4,- € za jedného psa a kalendárny 
rok. Takto určená sadzba dane pla-
tí za každého ďalšieho psa u toho is-
tého daňovníka.

SIEDMA časť 
miestny poplatok za komunál-

ne odpady 
a drobné stavebné odpady

§ 19
Platenie poplatku

Miestny poplatok za komunálne od-
pady, okrem elektroodpadov a drob-
né stavebné odpady, ktoré vznika-
jú na území správcu dane platí po-
platník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 
zákona o miestnych daniach a  po-
platku.
Poplatok od poplatníka v ustanove-
nej výške pre správcu dane vyberá 
a za vybraný poplatok ručí: 
vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnu-
teľnosť v spoluvlastníctve viacerých 
spoluvlastníkov alebo ak ide o by-
tový dom, poplatok vyberá a za vy-
braný poplatok ručí zástupca, alebo 
správca určený spoluvlastníkmi, ak 
s výberom poplatku zástupca, alebo 
správca súhlasí,
zástupca alebo správca, určený spo-
luvlastníkmi je povinný túto skutoč-
nosť oznámiť správcovi dane.
správca, ak je vlastníkom nehnuteľ-
nosti štát, vyšší územný celok ale-
bo obec.
Prevzatie plnenia povinností za 
viacero poplatníkov, žijúcich v spo-
ločnej domácnosti jedným z nich, 
je táto osoba povinná túto skutoč-
nosť oznámiť správcovi dane. 

§ 20
Sadzba poplatku 

Správca dane určuje sadzbu po-
platku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na ob-
dobie jedného kalendárneho roka:
pri nezavedenom množstvovom 
zbere – paušálny 0,0329 € za oso-
bu a kalendárny deň, (osoby s tr-
valým  pobytom), ( pozn. redakcie 
– 12€ na rok/ osoba)
pri nezavedenom množstvovom 
zbere – paušálny 0,0548 € na ne-
hnuteľnosť (chatu, rodinný dom, 
bez trvalého pobytu) a kalendár-
ny deň.
U právnických osôb a podnika-
teľov sa ukazovateľ dennej pro-
dukcie podľa § 79  ods. 4 zákona 
o miestnych daniach a poplatku vy-
násobí koefi cientom  s hodnotou 1.

§ 21
Spôsoby zaplatenia poplatku 

a vrátenia poplatku
Poplatník môže  zaplatiť správcovi 
dane poplatok:
spôsobom 
- v hotovosti priamo do pokladne 
správcu dane, 
- bezhotovostným prevodom na 
účet správcu dane číslo účtu 
2001051001/5600 vedený v Pri-
ma banka Slovensko,  a.s. poboč-
ka Brezno,
na mieste
-  na prevádzke VVS obce, 
-  na pošte. 

§ 22
Podmienky na vrátenie, zníže-
nie poplatku alebo jeho pomer-

nej časti
Správca dane poplatok za komu-
nálne odpady a drobné stavebné 
odpady zníži alebo odpustí poplat-

níkovi za podmienky, že poplatník 
sa viac ako 90 dní v zdaňovacom 
období nezdržiava alebo sa nezdr-
žiaval na území obce z dôvodu:
výkonu práce v zahraničí, alebo  
z iného pobytu v zahraničí, vtedy 
je poplatok 6,00 € v rodine, ktorá 
neseparuje odpad a 5,00 € v rodi-
ne, ktorá separuje – na osobu a ka-
lendárny rok.
u poplatníka študenta vysokej ško-
ly alebo strednej školy ubytova-
ného na internáte, v ubytovni ale-
bo v inej nehnuteľnosti (potvrde-
nie o ubytovaní), vtedy je popla-
tok 6,00 € v rodine, ktorá nesepa-
ruje odpad a 5,00 € v rodine, kto-
rá separuje – na osobu a kalendár-
ny rok. 
výkonu práce  na území Sloven-
skej republiky – mimo trvalého po-
bytu – v Bratislave a Košiciach, 
vtedy je poplatok 6,00 € v rodine, 
ktorá neseparuje odpad a 5,00 € 
v rodine, ktorá separuje – na oso-
bu a kalendárny rok.
prechodného pobytu v inej obci,
pobytu v zdravotníckom alebo kú-
peľnom zariadení,
výkonu trestu odňatia slobody,
vykonávania dobrovoľníckej čin-
nosti poplatníka, ktorý vykonáva 
dobrovoľnícku činnosť podľa záko-
na č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníc-
tve a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v prospech obce na 
podporu plnenia jej úloh,
príležitostného užívania nehnuteľ-
nosti, 
obyvatelia, ktorí trvale separovali 
odpad bude im priznaný bonus 2,- 
€ na osobu a kalendárny rok. 
   Poplatník uplatňuje nárok na zní-
ženie alebo odpustenie poplat-
ku podľa § 22 tohto nariadenia po 
predložení podkladov uvedených 
v § 23 tohto nariadenia písomne 
u správcu dane po uplynutí daňo-
vého obdobia - kalendárneho roka. 

§ 23
Podklady na preukázanie na 

vrátenie, zníženie alebo odpus-
tenie poplatku

   Ak poplatník požiada a preuká-
že príslušnými dokladmi, správ-
ca dane zníži alebo odpustí popla-
tok za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady v prípade, že 
poplatník predloží správcovi dane: 
potvrdenie zamestnávateľa  alebo 
doklad, ktorý oprávňuje poplatní-
ka na prechodný alebo trvalý pobyt 
v zahraničí alebo čestné vyhláse-
nie, alebo potvrdenie o inom poby-
te v zahraničí,  
potvrdenie zamestnávateľa alebo 
doklad, ktorý oprávňuje poplatní-
ka na prechodný alebo trvalý po-
byt v na území Slovenskej republi-
ky – mimo trvalého bydliska,
potvrdenie o ubytovaní študen-
ta na internáte, v ubytovni alebo 
v inej nehnuteľnosti alebo potvrde-
nie o prechodnom pobyte,
potvrdenie o hospitalizácii v zdra-
votníckom zariadení,
potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
potvrdenie o výkone trestu odňa-
tia slobody,
potvrdenie obce o vykonávaní 
dobrovoľníckej činnosti v prospech 
obce,
čestné vyhlásenie o príležitostnom 
užívaní nehnuteľnosti. 


