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Oslobodenie Horehro−
nia
Polícia upozorňuje
Voňavé Vianoce v Hybe
Prevádzkový poriadok
cintorína
Poplatky za TKO

   Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí
poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných
prítomných.
   Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že na za−
sadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná nad−
polovičná väčšina poslancov, čím bolo zasadnu−
tie uznášania schopné.
   Obecné zastupiteľstvo zvolilo komisie pracujú−
ce pri OZ v nasledovnom zložení:

Komisia pre rozpočet,
financie a sociálne veci

1. Ing. Ivan Brozman − predseda
2. MUDr. Dušan Maruškin − člen
3. Ing. Peter Vojtko − člen
4. Viera Vengerová − členka
5. Ing. Pavol Pisár − člen

Folklórna skupina Brezinky Vás srdečne pozývajú na
fašiangový zábavný program

pri príležitosti vydania CD nosiča Brezinky, Brezinky.

   Každoročne si v našej obci pripomíname výročia, ktoré majú pre
našu obec historický význam, a to výročia oslobodenia obce, ukonče−
nie II. svetovej vojny a SNP. Dňa 30.1.2006 sme si pripomenuli 62.
výročie oslobodenia našej obce. Za účasti členov protifašistického
odboja a pracovníkov obce sme 29. januára 2007 pri tejto príležitosti
položili veniec ku pamätnej tabuli na zdravotné stredisko. Viac o oslo−
bodení Horehronia a Polomky sa dočítate na strane 4.

62. výročie oslobodenia obce

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v novom zložení prvýkrát pracovne zasadalo 25. januára 2007 a
riadilo sa schváleným programom:
 1/ Otvorenie
 2/ Voľba návrhovej komisie
 3/ Voľba členov komisií obecného zastupiteľstva
 4/ Schválenie zástupcov do školských rád
 5/ Určenie platu starostu, zástupcu starostu, odmeny poslancov a odmeny

za zasadnutia  komisií a rady
 6/ Schválenie plánu práce OZ na rok 2007
 7/ Schválenie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Polomka a Mikroregiónu
 8/ Rôzne

− Odsúhlasenie kúpy pozemku.
− Kúpa osobného motorového vozidla
− Vypracovanie projektu na rekonštrukciu budovy OcÚ
− Žiadosť o odkúpenie pozemku

 9/ Interpelácia a diskusia

6. Ing. Mária Danieličová − tajomníčka
Komisia pre verejný poriadok

a životné prostredie
1. Dušan Muška − predseda
2. Jozef Svetlák − člen
3. Ján Ďurčenka − člen
4. Jozef Gordulič − člen
5. Ing. František Fodor − člen
6. Anna Šuchaňová − členka
7. Ing. František Oceľ − člen
8. Janka Hebeňová − tajomníčka

Komisia pre šport
a agroturistiku

1. Jozef Buvala − predseda
2. Ján Pohančaník − člen
3. Pavol Návoy − člen

4. Roman Kohút − člen
5. Doc. Ing. Jaroslav Varecha PhD − člen
6. Milota Koroncziová − tajomníčka

Komisia pre kultúru a školstvo
1. Bc. František Hereta − predseda
2. Milan Šuchaň − člen
3. Iveta Kochanová − členka
4. PaedDr. Anna Černáková − členka
5. Mgr. Miroslava Farkašová − členka
6. Martina Mesiarkinová − členka
7. Diana Ďurčenková − tajomníčka

Komisia výstavby, územného
plánovania a pozemková

1. Ing. Marian Jagerčík − predseda
2. Ing. Jozef Guzma − člen
3. František Bučko − člen
4. Ing. Peter Koronczi − člen
5. Anna Šuchaňová − členka
6. Mária Kohútová − tajomníčka

Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcií funkcionárov obce

1. MUDr. Dušan Maruškin − predseda
2. Ing. Marian Jagerčík − člen
3. František Ďurčenka − člen
4. Dušan Muška − člen
5. Bc. František Hereta − člen
Obecné zastupiteľstvo schválilo zástupcov do
školských rad nasledovne:
− do Základnej školy − MUDr. Dušan Maruškin,
Ing. Jozef Guzma
− do Základnej umeleckej školy − Ing. Ján Lihan,
František Ďurčenka, Milan Šuchaň
− do Materskej školy − Jozef Svetlák, Roman Be−
šina
− do Špeciálnej základnej školy − Ing. Ivan Broz−
man, Jozef Buvala
   Starosta obce oboznámil poslancov so záko−
nom č. 253/1997 Z.z. v znení neskorších predpi−
sov o platových pomeroch starostov obcí. Infor−
moval , že starostovi možno poskytnúť odmenu

do výšky 50% a navrhol, aby o nej tajne hlasova−
li. V tajnom hlasovaní poslanci schválili výšku
odmeny v súlade so zákonom. Následne schvá−
lili odmenu zástupcovi starostu, odmeny poslan−
cov a odmeny za zasadnutia  komisií a rady.
   Obecné zastupiteľstvo schválilo plán práce
obecného zastupiteľstva  na rok 2007  tak, ako
bol predložený.
   Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mikroregiónu sa začal vypracovávať v roku 2003
agentúrou granty. Proces tvorby dokumentu bol
veľmi zdĺhavý, hlavne sa jednalo o úpravy pracov−
ných verzií. Osobné pripomienky boli zasielané v
decembri 2006. Program PHSR Mikroregiónu ob−
sahuje aj samostatné programy jednotlivých obcí.
Túto verziu spracovatelia odovzdali ako poslednú
na zasadnutí Mikroregiónu koncom decembra
2006. Stále sú tam vecné formálne chyby. Z tohto
dôvodu aj z veľkého rozsahu PHSR Mikroregiónu
obec zadala aj  vypracovanie samostatného PHSR
obce Polomka firme Consulting s.r.o. Komárno. Z
toho dôvodu Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mik−
roregiónu a obce Polomka v tomto znení.
   Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu rodinné−
ho domu na ulici SNP č.65 a pozemkov parcela
číslo 507 o výmere 185 m2 záhrada  a parcela
číslo 508 o výmere 473 m2 zastavaná plocha od
Pasienkového spoločenstva pre Obec Polomka
na kultúrne účely − tradičná Polomská drevenica
a gazdovský dvor. Vzhľadom k tomu, že nie je
možné zrealizovať prevod vlastníckych vzťahov
na katastri, uzatvára sa nájomná zmluva na 99
rokov. Celková cena sa vyplatí jednorázovo pri
uzavretí nájomnej zmluvy. Ďalšie body budú
spresnené v nájomnej zmluve.
   Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu osobné−
ho motorového vozidla a vypracovanie projektu
na rekonštrukciu budovy obecného úradu.

Janka Hebeňová

Program sa uskutoční 17.2.2007 v Kultúrnom dome.
Prvé predstavenie o 15.30 hod   Vstupné 30,−Sk

Druhé predstavenie o 18.30 hod spojené s uvedením CD nosiča do života
Vstupné 50,−Sk.     V programe uvidíte:

scénky “ Na kare” a “ Maťko a Kubko”, tance a spevy Breziniek a ich hostí.
Vstupenky si môžete zakúpiť

v predpredaji v predajni Mäso − údeniny p. Pohančaníka a v kancelárii v KD na poschodí.
Počas programu si vo vestibule v Kultúrnom dome môžete novovydaný CD nosič zakúpiť.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
JANUÁR 2007

Narodení: Harvan Ján, Hronská 37
Prihlásení: Čarnogurský Andrej, Nálepkova 18

Čarnogurská Emília, Nálepkova 18
Čarnogurská Darina, Nálepkova 18
Gerberyová Veronika, Komenského 76

Odhlásení: Lihan Ján, Komenského 9
Oceľ Ján, Osloboditeľov 6

Zomretí: Malčeková Elena, Hámor 3 – 73 rokov
Lihan Ondrej, Hronská 15 – 92 rokov
Kohár Jozef, Komenského 16 – 57 rokov

Počet obyvateľov k 31.1.2007 – 3060

V mesiaci február oslávia svoje životné jubíleá:
1. Šandorová Magdaléna, Mlynská 11 – 93 rokov
2. Heľpianská Anna, SNP 34 – 85 rokov
3. Tokárová Emília, J.Kráľa 4 – 85 rokov
Oslávenkyniam srdečme blahoželáme a želáme pev−
né zdravie a veľa spokojnosti do ďalších dní života.

   Páchatelia na to, aby sa dozvedeli kde majú poškodení ukryté peniaze, najčastejšie pou−
žívajú zámienku, že prišli vyplatiť nejaký preplatok, majú len bankovku v hodnote 5000,−Sk
a potrebujú z nej vydať alebo rozmeniť, aby mohli preplatok vyplatiť. Následne si všímajú
poškodeného, kde ide po peniaze a snažia sa nejakým spôsobom odlákať jeho pozornosť a
dostať sa k ukrytým peniazom alebo cennostiam.
   Páchatelia týchto trestných činov sa zameriavajú hlavne na starších ľudí alebo ľudí, ktorí
žijú osamote.
   Najčastejšie používané zámienky páchateľov sú:

− Vrátenie preplatku za spotrebu vody
− Vrátenie preplatku z poisťovne
− Odpis vodomeru, skúšanie vodovodných batérií
− Hľadanie podnájmu
− Vyplatenie peňazí za účasť v odboji
− Kontrola telefónnych prístrojov (pevné linky)
− Podomový predaj (najčastejšie predaj paplónov)
− Kontrola ovocných stromov

   Predmetom záujmu páchateľov sú peniaze, drobné predmety a zlato! Páchatelia vnikajú
do bytov hlavne v dennej dobe v doobedňajších hodinách vchodovými dverami.
   Výskyt akýchkoľvek podozrivých osôb a vozidiel v blízkosti Vášho obydlia oznámte na
tiesňovú telefónnu linku polície 158 alebo na najbližší útvar polície.
   Zároveň polícia žiada občanov, aby boli opatrní a vyžadovali si od pracovníkov potrebný
preukaz alebo oprávnenie pre činnosť od firmy, ktorú zastupujú, prípadne doklad totožnosti.

OR PZ Brezno

Polícia upozorňuje!
   V poslednej dobe došlo k viacerým krádežiam do bytov v okrese Brezno, kde sa
páchatelia dostali do bytu pod nejakou zámienkou, využili nepozornosť majiteľa
a následne mu z bytu ukradli finančnú hotovosť alebo iné cennosti.

   R. 1863 prišiel na polomskú faru kňaz Karol Massa z fary heľ−
pianskej. Za jeho pôsobenia bola postavená r. 1863 Kaplnka Ne−
poškvrneného počatia Panny Márie. Roku 1882 bol cintorín, za
richtárovania Michala Vernárskeho, na útraty miestneho urbariátu
vnútorne ohradený. 1. novembra 1888 odišiel Karol Massa na od−
počinok do Ostrihomu, kde aj zomrel.
   1. novembra 1888 začal v Polomke pôsobiť Ján Golda farár z
Lomu. Narodil sa 7. decembra 1845 v Polomke, kde jeho otec bol
lesníkom. Študoval v Rožňave a teologické štúdiá ukončil v Buda−
pešti. Roku 1869 bol vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil v
Polomke, v Rožňave a opäť v Polomke. Od roku 1876 bol farárom
na Červenej Skale a roku 1883 na Lome, skadiaľ prišiel roku 1888
do Polomky. Roku 1900 bol dekanom a školským inšpektorom
okresu hronského. 21. februára 1911 náhle zomrel na následky
zápalu ucha. Pochovaný je na miestnom cintoríne. Bol známy ako
múdry prísny kňaz, výrečný rečník, prečo ho aj známa inteligencia
medzi sebou Jánom Zlatoústym menovala. Za jeho pôsobenia bol
kostol r. 1890 vnútorne renovovaný, vymaľovaný a podlaha vyce−
mentovaná. Pri tejto práci prišli murári na vchod do krypty pod
kostolom. Bolo to večer, pri svetle sviečky vidieť bolo v nej tri rak−
vy, dve väčšie a jedna malá. Otvor na noc založili, avšak keď ráno
prišli, rakvy v prach padnuté našli. V jednej ležal, podľa nájdeného
pacifikálu, kňaz, v malej nejaké dieťa, v tretej väčšej manželka
dôstojníka vojenskej posádky z muránskeho panstva v Polomke.
Dôstojník bol veliteľom na „ Kaštieli“ (dnešnom pánskom dome),
kde celý kašteľ bol zastavaný kasárňami a hospodárskymi budo−
vami. Voda do týchto objektov viedla dreveným potrubím z potoka
na princípe podobnom ako dnešné vodovody.
   Pánsky dom skrýva ešte jednu vzácnu technickú pamiatku. V
jeho pivniciach sa nachádzajú kotly, ktoré už v 17. storočí slúžili na
zohrievanie vody pre ústredné kúrenie. Pánsky dom mal byť aj
protitureckou baštou v prípade napadnutia Turkami, no história
nezaznamenala v Polomke turecké vpády. Táto baroková budova
bola aj poštovou stanicou. Tu bola aj prepriaháreň koní. Unavené
kone tu zostali oddychovať a oddýchnuté pokračovali v ceste.
   O rodine dôstojníka z „ Kaštieľa“ svedčí obraz z roku 1676 nachá−
dzajúci sa v našom kostole. Medzi obrazom a dôstojníkovou rodi−
nou je veľmi úzky súvis, o čom svedčí latinský nápis pod obrazom
Svätej rodiny. Tento obraz stál nad jedným z bočných oltárov.
   Za pôsobenia Jána Goldu bola opravená strecha Kaplnky Jána
Nepomuckého a ohradená železným plotom kaplnka Nepoškvr−
neného počatia Panny Márie.
   R.1906 bol na Štôse postavený železný kríž. Z histórie vieme,
že 17. a 18. storočie bolo nepokojné z dvojakých príčin – turecký
odboj a protihabsburgské povstania. V časoch protihabsburských
povstaní aj budova dnešného Bumbarasu, ktorá po mnohých pre−
stavbách nadobudla súčasnú podobu, slúžila ako kasáreň. Tu bolo
umiestnená časť cisárskeho vojska – labanci. Za Breznom a často
až pri Beňuši dochádzalo k zrážkam s povstaleckými ( kuruckými)
vojskami.

Podľa cirkevnej i miestnej kroniky spracovala M.Oceľová
(Pokračovanie v budúcom čísle)

   Vlani v decembri 2005 sme sa pr−
výkrát zoznámili s celoslovenským
podujatím v pečení a zdobení perní−
kov.
   Riaditeľstvo školy dostalo pozván−
ku na účasť na tomto podujatí. V škol−
skom roku 2005/2006 som učila ro−
dinnú prípravu dievčat v deviatych roč−
níkoch a keďže deviatačky boli šikov−
né, oboznámili sme sa s technikov pe−
čenia a zdobenia medovníčkov.
   Bolo to ich prvé zdobenie a táto čin−
nosť si vyžaduje cit, trpezlivosť, nácvik
zručnosti. ,,Chceli“ intenzívne tréno−
vať dve dievčatá Ivanka Harvanková
a Petra Pohančaníková. Súťaže v
Hybe sa zúčastnili teda ony. Bola to
prekrásna skúsenosť vidieť na vlast−
né oči toľko zručných a šikovných detí.
Pohľad na ich diela bol skutočným
zážitkom. Úroveň súťaže bola vyso−
ká. Organizátori boli veľmi príjemní
ľudia a naše účastníčky mali radosť,
že sa zapojili do súťaže.
   V októbri a novembri roku 2006 som
sa  vypytovala pani riaditeľky, či ne−
dostala  pozvánku na tohtoročnú
súťaž. Keďže nič na školu neprišlo,
vôbec sme sa nepripravovali. Asi dva
týždne pred súťažou zatelefonoval
pán inžinier Piovarči, hlavný usporia−
dateľ súťaže, že súťaž  bude a srdeč−
ne nás na ňu pozýva, máme len na−
hlásiť mená súťažiacich.
   Chcela som tam ísť! Koho vziať, s
kým sa pustiť do nácviku, dá sa to vô−
bec stihnúť? Radila som sa  s pani
vychovávateľkou Bartošíkovou. (vedie
tvorivé dielne). Navrhla šikovné devia−
tačky, skúsili si len zdobiť, k pečeniu
sme sa nedostali. Venovať sa nácvi−
ku nemali čas. Okrem nich som sa za−
merala na piatakov, tých poznám.
Oslovila som šiestich, prišli, ale ostali
len traja, pritom jedna ochorela. Uva−
žovala som medzitým nad Zuzkou
Buvalovou, oslovila som ju, aby si roz−
myslela a pozvala aj svojho staršieho
brata. Zuzku som poznala, že je zruč−
ná a výtvarne nadaná a jej brat ma
nadchol ešte v dávnej minulosti na
hodine výtvarnej výchovy. Bola som
veľmi milo prekvapená, že prišli a sú−
hlasili, že si to budeme skúšať u mňa

Z našich cirkevných dejín Voňavé
Vianoce
v Hybe

doma. Medovníčky som upiekla a ho−
tové sme sa učili zdobiť v malej ku−
chyni piati. Prišli dvaja piataci a súro−
denci Buvalovci. Keď som videla vý−
sledky ich snaženia, rozhodla som sa,
že pôjdu oni. Chceli, snažili sa a stre−
tali sme sa po vyučovaní u nás. Učili
sme sa miesiť, vaľkať, vykrajovať,
zdobiť. Boli mimoriadne šikovné, pri−
znali, že pomáhajú svojej mame pri
pečení. Pripravili sme si koncepciu a
skúsili. Mnohokrát odchádzali od nás
večer po deviatej. Obdivujem ich chuť
a nadšenie pre tvorivosť,  podporu zo

strany ich sestry, ktorá im pomáhala.
Veľmi si cením aj starostlivosť ich mat−
ky.
   8. decembra 2007 sa uskutočnila
celoslovenská súťaž v pečení a zdo−
bení perníkov  v Hybe. Našu školu re−
prezentovali súrodenci Zuzana Buva−
lová a Ján Buvala.
   Bodovalo sa všetko počnúc miese−
ním, vaľkaním cesta cez  zručnosť
namiešania snehovej polevy a zdo−
benia perníčkov až po aranžovanie na
výstavnom stole v časovom limite asi
troch až štyroch hodín. Dve naše deti,
ktoré toto všetko zvládli aj stresové
záťaže ako je boj o plech s inými sú−
ťažiacimi si vyslúžili druhé miesto v
tejto krásnej a náročnej súťaži. Teší−
me sa na rozšírenie radov zaniete−
ných detí – mladých medovnikárov.

Mgr. Anna Mesiarkinová

Ponúka: slovenský textil, športové odevy a obuv
Zn: SLOVENKA, TATRASVIT, KEFAS,

STYL GRAND, CAMPUS,ZAJO...
− Termooblečenie −
− Termoponožky −
− Vetrovky, vesty −

− Lyžiarske nohavice −
− Bavlnenú spodnú a nočnú bielizeň −

! Pre verných zákazníkov zľavy na nákup tovaru !
! Každý týždeň akcia na iný druh tovaru !

RUSANKA
Nám. M.R.Štefánika 42/35 Brezno
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   Úrad verejného zdravotníctva
B. Bystrica schválil prevádzkový
poriadok pohrebníctva a domu
smútku v Polomke dňa
31.10.2006.
   Predkladáme vám schválený
prevádzkový poriadok, aby ste sa
vážení občania mohli s ním oboz−
námiť a zároveň oznamujeme, že
výška poplatkov za dom smútku
a za miesto v cintoríne zostala ne−
zmenená. Podstatná zmena, kto−
rá sa dotýka občanov, je povin−
nosť uzatvoriť nájomnú zmluvu za
užívanie hrobového miesta. Na
uzatvorenie nájomnej zmluvy
budú občania pozývaní postup−
ne, nakoľko evidencia je časovo
náročná a musí obsahovať rôzne
údaje napr. meno a priezvisko
osoby, ktorej ľudské ostatky sú v
hrobovom mieste uložené,
miesto a dátum jej narodenia a
úmrtia, rodné číslo ako aj identifi−
kačné údaje nájomcu − pozosta−
lého.

Prevádzkový poriadok
pohrebiska a domu smútku

Obce Polomka
§ 1

Predmet úpravy
   Tento prevádzkový poriadok
pohrebiska /cintorína/ a domu
smútku obce Polomka /ďalej len
„prevádzkový poriadok“/ upravu−
je rozsah služieb,  poskytovaných
v dome smútku a na pohrebisku,
povinnosti prevádzkovateľa
domu smútku a pohrebiska, po−
vinnosti nájomcu hrobového
miesta, povinnosti návštevníkov
pohrebiska a cenník služieb.

§ 2
Prevádzkovateľ

domu smútku a pohrebiska
   Dom smútku a pohrebisko pre−
vádzkuje Obec Polomka (ďalej
len „prevádzkovateľ pohrebiska“).

§ 3
Rozsah služieb poskytovaných

v dome smútku
Prevádzkovateľ poskytuje v
dome smútku služby:
a/ chladiace zariadenie na dočas−
né uloženie ľudských pozostat−
kov,
b/ obradnú sieň na vykonávanie
smútočných obradov /podľa do−
hody s obstarávateľom pohrebu.

§ 4
Správa domu smútku

1/ Prevádzkovateľ zabezpečuje:
a/ správu domu smútku a funkč−
nosť chladiacich zariadení,
b/ prevzatie ľudských pozostat−
kov alebo ľudských ostatkov, ak
je úmrtie doložené listom o pre−
hliadke mŕtveho a štatistickým
hlásením o úmrtí vystaveným le−
károm. Ak ide  v súvislosti s úmr−
tím o podozrenie zo spáchania
trestného činu, len s písomným
súhlasom orgánu činného v trest−
nom konaní.
2/ Dom smútku slúži na:
a/ uloženie ľudských pozostatkov
do času pochovania do chladia−
ceho zariadenia, ktoré zabezpe−
čí trvalé udržanie teploty v rozme−
dzí 0 °C až 5 °C. Ak doba od  úmr−
tia do pochovania presiahne 14

Nový prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku
    V zmysle zákona č. 470/2005 Zb. o pohrebníctve bola obec ako prevádzkovateľ poh−
rebníctva − cintorína povinná upraviť v súlade s týmto zákonom prevádzkový poriadok
cintorína a domu smútku  a vyžiadať si jeho schválenie úradom verejného zdravotníc−
tva. Takto vypracovaný prevádzkový poriadok  bol po prerokovaní obecným zastupiteľ−
stvom v Polomke v októbri 2006  predložený  na schválenie.

dní alebo ak to vyžaduje stav ľud−
ských pozostatkov, tieto sa ulo−
žia do mraziaceho zariadenia,
ktoré zabezpečí trvalé udržanie
teploty nižšej ako − 10 °C. Mra−
ziace zariadenie bude pre také−
ho prípady využívané na základe
dohody v nemocnici.
b/ vykonávanie cirkevných a ob−
čianskych smútočných obradov.
3/ Cirkevné a občianske smútoč−
né obrady zabezpečuje obstará−
vateľ pohrebu.
4/ Dom smútku sa otvára pre
smútiacu rodinu 1 hodinu pred za−
čatím smútočného obradu alebo
podľa dohody s obstarávateľom
pohrebu.
5/ Prevádzkovateľ domu smútku
umožní 30 minút pred konečným
uzavretím rakvy pred pochova−
ním prítomnosť obstarávateľa
pohrebu a blízkych osôb.
6/ Zamestnanci prevádzkovateľa
domu smútku pri manipulácii
(otváraní, uzatváraní) s rakvou sú
povinní citlivo a slušne sa sprá−
vať k obstarávateľovi pohrebu a
blízkym osobám a byť primerane
oblečení.
7/ Cena za použitie Domu smút−
ku je 400,− Sk za každý a aj za−
čatý deň umiestnenia tela zosnu−
lého.

§ 5
Rozsah služieb poskytovaných

v pohrebisku
Prevádzkovateľ v pohrebisku po−
skytuje služby:
a/ výkopové práce,  súvisiace s
pochovávaním alebo exhumá−
ciou, (rodinní príslušníci resp. poh−
rebná služba)
b/ pochovávanie, (rodinní prísluš−
níci resp. pohrebná služba)
c/ vykonávanie exhumácie, (poh−
rebná služba)
d/ správu a údržbu pohrebiska,
e/ správu a údržbu komunikácií a
zelene na pohrebisku,
f/ vedenie evidencie súvisiacej s
prevádzkovaním pohrebiska,
g/ zber a odvoz odpadu z pohre−
biska,
h/ dodávku vody.

§ 6
Užívanie hrobového miesta

1/ Prevádzkovateľ pohrebiska
prenajíma hrobové miesto na ulo−
ženie ľudských pozostatkov.
2/ Obstarávateľ pohrebu je povin−
ný požiadať prevádzkovateľa o
uzavretie nájomnej zmluvy na uží−
vanie hrobového miesta.
3/ Prevádzkovateľ je povinný s
obstarávateľom pohrebu, ako ná−
jomcom spísať zmluvu o nájme
užívania hrobového miesta /ďa−
lej len „nájomná zmluva“/ na dobu
neurčitú, nesmie byť vypovedaná
skôr, ako po uplynutí 10 rokov odo
dňa uloženia ľudských pozostat−
kov do hrobu.
4/ Po predložení platnej nájomnej
zmluvy obstarávateľom pohrebu
prevádzkovateľ určí a vymeria
hrobové miesto na vybudovanie
hrobu v súlade s plánom miest na
pochovávanie.
5/ Hĺbka hrobu na ukladanie ľud−
ských pozostatkov pre dospelú
osobu a dieťa staršie ako 10 ro−

kov musí byť najmenej 1,6 m,  a
dieťa mladšie ako 10 rokov 1,2 m.
Rakva s ľudskými pozostatkami
musí byť po uložení do hrobu za−
sypaná skyprenou zeminou vo
výške minimálne 1,2 m. Bočné
vzdialenosti medzi jednotlivými
hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
6/ Za dočasné užívanie hrobové−
ho miesta nájomca platí prevádz−
kovateľovi nájomné a úhrady za
služby /správa a údržba pohre−
biska, správa a údržba komuni−
kácie a zelenie v pohrebisku, zber
a dovoz odpadu z pohrebiska, do−
dávka vody/ poskytované s uží−
vaním hrobového miesta za:
a/ jeden hrob vo výške 300,− Sk
za obdobie 10 rokov,
b/ dvojhrob vo výške 600,− Sk za
obdobie 10 rokov

§ 7
Povinnosti prevádzkovateľa
domu smútku a pohrebiska

Prevádzkovateľ domu smútku a
pohrebiska je povinný:
1/ Zabezpečovať schodnosť  a
zjazdnosť komunikácie pred do−
mom smútku a chodníkov v poh−
rebisku.
2/ Pred smútočným obradom pri−
praviť smútočnú obradnú sieň v
dome smútku.
3/ Dočasne uložiť ľudské pozo−
statky do chladiaceho zariadenie
v dome smútku.
4/ Dezinfekciu chladiacich zaria−
dení vykonávať pri ich čistení a po
každom uložení ľudských pozo−
statkov.
5/ Vykonávať upratovanie
všetkých priestorov v dome smút−
ku po každom smútočnom obra−
de.
6/ Zabezpečiť údržbu a udržiava−
nie pohrebiska v stave zodpove−
dajúcom zachovaniu dôstojnosti
miesta. Vysádzať a udržiavať dre−
viny na pohrebisku a v prípade
potreby ich spílenie zabezpečiť
prostredníctvom oprávnenej oso−
by.
7/ Starať sa o dôstojnosť hrobov
zomretých osôb, ktoré patrili do
významného kultúrneho a spolo−
čenského života v prípade, že o
takého hroby sa nemá kto starať.
8/ Upozorniť nájomcu hrobového
miesta na nedostatky, ktoré na−
rúšajú dôstojnosť pohrebiska.
9/ Dohliadať na ukladanie odpa−
du z hrobov do zbernej nádoby
na to určenej.
10/ Dodržiavať základné hygienic−
ké podmienky, bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci pri pre−
vádzkovaní domu smútku a poh−
rebiska v súlade s príslušnými
platnými právnymi predpismi.
11/ Osoby vykonávajúce činnos−
ti súvisiace so zabezpečovaním
prevádzky domu smútku a poh−
rebiska sú povinné používať
osobné ochranné pracovné
prostriedky a sú povinné citlivo a
slušne sa správať k blízkym oso−
bám mŕtveho a ostatným oso−
bám.
12/ Viesť evidenciu pohrebiska v
zaviazanej knihe, ktorá obsahuje
osobné údaje osoby, ktorej ľud−
ské ostatky sú v hrobovom mies−

te uložené, osobné údaje nájom−
cu hrobového miesta a údaje
stanovené v § 21 zákona č. 470/
2005 Z. z. o pohrebníctve a o
zmene a doplnení zákona č. 455/
1991 Zb. o živnostenskom pod−
nikaní /živnostenský zákon/ v
znení neskorších predpisov. Nové
skutočnosti a zmeny údajov ve−
dených v evidencii je prevádzko−
vateľ pohrebiska povinný zapísať
do 10 dní odo dňa oznámenia
skutočnosti.
13/ Písomne informovať nájomcu
hrobového miesta o skutočnosti,
že uplynie lehota, za ktorú bolo
nájomné zaplatené a informáciu
doručiť najmenej 5 mesiacov pred
uplynutím lehoty, za ktorú bolo ná−
jomné zaplatené. Ak mu nie je
známa adresa alebo sídlo nájom−
cu uverejní túto informáciu na
úradnej tabuli pohrebiska.

§ 8
Povinnosti nájomcu
hrobového miesta

1/ Nájomca hrobového miesta je
povinný na vlastné náklady udr−
žiavať prenajaté hrobové miesto
v stave zodpovedajúcemu zacho−
vaniu dôstojnosti hrobového
miesta. Pokosiť trávu, odstrániť
burinu a nečistoty, dbať o poria−
dok.
2/ Odpad z hrobového miesta je
nájomca povinný uložiť do zber−
nej nádoby na to určenej.
3/ Zakazuje sa nájomcovi hrobo−
vého miesta:
a/ vysádzať stromy a ostatné dre−
viny na pohrebisku bez písomné−
ho súhlasu prevádzkovateľa poh−
rebiska,
b/ umiestňovať lavičky na pohre−
bisku bez písomného súhlasu
prevádzkovateľa pohrebiska,
c/ vjazd motorových vozidiel a
motocyklov na pohrebisko bez pí−
somného súhlasu prevádzkova−
teľa pohrebiska,
d/ fajčiť na pohrebisku,
e/ odhadzovať odpadky mimo
zberných nádob na to určených,
f/ vodiť psov na pohrebisko,
g/ robiť hluk na pohrebisku,
h/ neoprávnene zasahovať do
iného hrobového miesta,
i/  vstup deťom do 10 rokov do
pohrebiska bez sprievodu dospe−
lej osoby,
4/ Nájomca je povinný platiť ná−
jomné a úhrady za služby posky−
tované s užívaním hrobového
miesta.

§ 9
Povinnosti návštevníkov

pohrebiska
1/ Návštevníci pohrebiska sú po−
vinní:
a/ na pohrebisku a v dome smút−
ku správať sa spôsobom, ktorý
nenarušuje pietu a dôstojnosť
miesta,
b/ dbať o poriadok, čistotu a sta−
rostlivo zaobchádzať so zariade−
niami, ktoré slúžia verejnému zá−
ujmu.
2/ Návštevníkom pohrebiska sa
zakazuje:
a/ vjazd motorových vozidiel a
motocyklov na pohrebisko bez pí−
somného súhlasu prevádzkova−
teľa pohrebiska,
b/ fajčiť na pohrebisku,
c/ odhadzovať odpadky mimo
zberných nádob na to určených,
d/ vodiť psov na pohrebisko,
e/ robiť hluk na pohrebisku,
f/ neoprávnene zasahovať do iné−
ho hrobového miesta.

§ 10
Prístup  pohrebiska verejnosti

Pohrebisko je prístupné verejnosti
denne od 7,00 do 21,00 hod.
Mimo tejto doby je vstup na poh−
rebisko zakázaný.

§ 11
Spôsob ukladania ľudských

pozostatkov a plán miest
na pochovávanie

1/ Pochováva sa uložením ľud−
ských pozostatkov do zeme ale−
bo spopolnením.
2/ Ľudské pozostatky a ľudské
ostatky sa ukladajú do zeme na
pohrebisku.
3/ Spopolnené ostatky sa uklada−
jú na mieste pohrebiska určenom
prevádzkovateľom pohrebiska.
4/ Výkopové práce súvisiace s
pochovávaním vykonáva rodina
zosnulého alebo prevádzkovateľ
pohrebnej služby, ktorí sú povin−
ní zabezpečiť bezpečnostné a
hygienické podmienky.
5/ Ľudské pozostatky sa spra−
vidla ukladajú po jednom do
každého hrobu, ak dôležitý vše−
obecný záujem nevyžaduje ulo−
ženie do spoločného hrobu. Ďal−
šie ľudské pozostatky sa môžu
do toho istého hrobu uložiť, ak
je ich možné umiestniť nad úro−
veň naposledy pochovaných
ľudských ostatkov a vrstva uľah−
nutej zeminy nad rakvou bude
najmenej 1 meter.
6/ Plán miest na pochovávanie
sa nachádza u  prevádzkovate−
ľa pohrebiska a tvorí neoddeli−
teľnú súčasť tohto prevádzkové−
ho poriadku.

§ 12
Dĺžka tlecej doby

   Ľudské ostatky musia byť ulože−
né v hrobe najmenej do uplynutia
tlecej doby, ktorá musí trvať naj−
menej 10 rokov odo dňa uloženia
ľudských pozostatkov do hrobu.

§ 13
Spôsob nakladania s odpadmi

1/ Nájomníci hrobového miesta
návštevníci pohrebiska ukladajú
odpad z hrobového miesta do
zberných nádob na to určených
na pohrebisku.
2/ Prevádzkovateľ pohrebiska za−
bezpečuje na zber odpadu z poh−
rebiska zbernú nádobu, ktorú vy−
váža pravidelne podľa potreby
osoba oprávnená nakladať s od−
padmi podľa zákona č. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a do−
plnení niektorých zákonov v zne−
ní neskorších predpisov. Podrob−
nosti o nakladaní s komunálnymi
odpadmi sú upravené vo všeobec−
ne záväznom nariadení obce Po−
lomka. Za zber, odvoz komunál−
neho odpadu a udržiavanie čisto−
ty okolo zbernej nádoby zodpove−
dá správca pohrebiska.

§ 14
Cenník služieb

   Za poskytovanie služieb v dome
smútku prevádzkovateľ určuje
cenu 400,− Sk za každý aj začatý
deň umiestnenia tela zosnulého.
V cene je zahrnuté uloženie ľud−
ských pozostatkov v chladiacom
zariadení a vykonávanie smútoč−
ného obradu v obradnej sieni.

§ 15
Záverečné ustanovenie

   Tento prevádzkový poriadok
schválil Regionálny úrad verejné−
ho zdravotníctva Banská Bystrica
rozhodnutím č. 2006/02433 zo
dňa 31.10.2006.
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   Významnú operáciu v tejto súvis−
losti predstavovala aj Stredosloven−
ská operácia, kde bojovali o Zvolen a
Banskú Bystricu zväzky pravého
krídla 2. Ukrajinského frontu gen. por.
Žmačenka a rumunské jednotky 4. ar−
mády gen. Dascalescu.
   Po potlačení SNP dňa 26.10.1944
obsadili nemecké jednotky obec Po−
lomku, kde zotrvali až do konca janu−
ára 1945.
   V rámci Stredoslovenskej operácie,
po oslobodení významných centier
Gemera vojskami 2. Ukrajinského
frontu (Rožňavy a Jelšavy), pokračo−
vali divízie 40. sovietskej armády a
4. rumunskej armády v útoku a oslo−
bodzovali územie severozápadného
smeru proti toku rieky Slaná, Štítnik,
Muráň, Turiec, Blh a Rimava, oslobo−
dili Dobšinú, Tisovec, Muráň a ďalej
prenasledovali nepriateľa až do úpl−
ného oslobodenia Horehronia.
   Práve oslobodenie Dobšinej, Tisov−
ca a Muráňa na sklonku januára 1945
prinútilo nemecké vojská ustupovať z
územia východnej oblasti Slovenské−
ho Rudohoria, a taktiež stiahnuť svo−
je jednotky z oblasti Horehronia až po
Brezno. Dôvodom tohto ústupu bola
obava z obkľúčenia jednotiek v tom−
to priestore. Počas ústupu zatarasil
nepriateľ cesty vedúce z Dobšinej do
Stratenej a Švermova (Telgárt), z Mu−
ráňa do Červenej skaly a z Tisovca
do Pohronskej Polhory. Do ciest po−
stínal stromy, vybudoval mínové zá−
tarasy, zničil cestné mosty, viadukty,

Oslobodenie Horehronia
   Horehronia sa týkala Západokarpatská útočná operácia vojsk 2. a 4.
Ukrajinského frontu, prebiehajúca od 12. januára 1945 do 1. marca 1945.
Táto vojenská operácia bola priamou súčasťou veľkej strategickej ofen−
zívy sovietskych frontov od Baltického mora po Karpaty. Práve ňou sa
začalo druhé obdobie oslobodzovacích bojov na území Československa
Prostredníctvom tejto operácie bolo oslobodené celé územie východné−
ho Slovenska, časť južného a podstatná časť stredného Slovenska až
po Liptovský Mikuláš a celé údolie Hrona.

tunely, ba dokonca za pomoci výbuš−
nín zosunul skalnaté svahy ciest.  Ná−
sledkom týchto činov bolo znemož−
nené osloboditeľským vojskám presu−
núť delá, tanky a inú ťažkú vojenskú
techniku, a preto sa mechanizované
jednotky rumunských a sovietskych
vojsk museli vracať až 100 km okľu−
kou cez Štítnik, Jelšavu a Muráň na
Tisovec a odtiaľ cez Pohronskú Pol−
horu k Breznu.
   Ostatné vojenské jednotky sa z
priestoru Dobšinej a Muráňa presú−
vali peši alebo na lyžiach cez zasne−
žený horský terén. Tu boli mnohokrát
ľahkým terčom nepriateľských zais−
ťovacích jednotiek.
   Od Telgártu k Breznu postupovali
Horehroním útvary 8. sovietskej jaz−
deckej divízie. V období od 29. do 31.
januára 1945 oslobodili obce Telgárt,
Červenú skalu, Pohorelú, Heľpu, Zá−
vadku, Polomku, Bacúch, Beňuš,
Gašparovo, Bujakovo, Braväcovo,
Podholie, Srnkovo, Filipovo a priblí−
žili sa k Breznu.
   Do obce Polomka vstúpili v noci z
29.−30.1.1945 vojaci Rumunskej ar−
mády. V priestoroch miestnej školy
bola zriadená vojenská nemocnica,
ktorá slúžila predovšetkým pre potre−
by armády.
   Z južnej strany, cez Tisovec a po−
hronskú Polhoru smerovali k Breznu
jednotky sovietskej 42. gardovej diví−
zie, spolu s plukmi 3. a 6. pešej ru−
munskej divízie. Časť z týchto jedno−
tiek operovala v údolí Čierneho Hro−

na, a tak bránili prístup k Breznu z
južnej strany. Spolu s nimi tu bojovali
aj partizáni z brigády Chruščov a svo−
jou činnosťou značne oslabili nepria−
teľské postavenie južne od horehron−
skej metropoly. K veľkým bojom do−
šlo južne od Brezna v obci Michalová
a v Halnoch, kde ustupujúci nepriateľ
zapálil aj železničnú stanicu a pílu.
Tvrdé boje sa viedli aj v Čiernom Ba−
logu, a to až do jeho oslobodenia 30.
januára 1945. Sovietske a rumunské
divízie sa takto bez delostrelectva a
ťažkých zbraní, za pomoci partizánov
a taktiež civilného obyvateľstva, pre−
bojovali až k Breznu.
   Po priblížení sa osloboditeľských
vojsk k Breznu začali od skorých ran−
ných hodín už dňa 31. januára 1945
opúšťať mesto hlavné sily nepriateľ−
ských vojsk a ustupovali smerom na
západ k Banskej Bystrici. Aj v tomto
prípade ničili za sebou všetky komu−
nikačné kanály ako mosty, cesty,
železničnú trať, aby spomalili postup
sovietskych a rumunských vojsk.
Nemci spolu so svojimi maďarskými
spojencami vyprázdnili Brezno a ich
hlavné frontové jednotky zaujali ob−
ranné postavenie na Čachove, Dieli,
Vagnári a na okolitých výšinách. Za−
ujali bojové postavenie aj v samotnom
meste, čo vyvolalo pouličné boje, kto−
ré prebiehali predovšetkým 31. janu−
ára 1945. Brezno sa ocitlo v strede
frontového pásma.
   Prvé prenikli do ulíc mesta útvary
1. horského streleckého pluku z 3.
pešej divízie a útvary 4. jazdeckého
pluku z 8. jazdeckej divízie. Nasledo−
vali ich prápory 54. sovietskej pev−
nostnej brigády a partizáni zo spomí−
nanej partizánskej skupiny Chruščov.
Predpoludním 31. januára 1945 bol
ich odpor zlomený a tento dátum sa
do dejín mesta zapísal ako deň jeho
oslobodenia.
   Osloboditeľské vojská ovládli väč−
šinu mesta, nepriateľ si však udržal
jeho západnú časť s roľníckou školou

a priľahlými samotami. V takejto po−
zícii vydržala situácia niekoľko týž−
dňov. Keďže nemecké jednotky ostre−
ľovali mesto svojim delostrelectvom
a mínometmi, bolo jeho obyvateľstvo
evakuované do oslobodených dedín,
kde prečkali ostreľovanie, a to od 3.
februára do 22. marca 1945. Jednou
z takých dedín bola i obec Polomka.
   V priestore obcí Valaská a Hronec
mal nepriateľ vybudovaný svoj silný
obranný systém. Sovietske a rumun−
ské pozície v Brezne boli aj po jeho
oslobodení neustále pod paľbou ne−
priateľa. Nepriateľ usmerňoval situá−
ciu z okolitých kopcov, ktoré mu po−
skytli veľmi dobrý výhľad na dolinu
Hrona. Táto výhoda stála oslobodite−
ľov množstvo životov. Brezno bolo
neustále ohrozované aj nepriateľ−
ským pancierovaným vlakom pohybu−
júcim sa na trati medzi Valaskou a
Podbrezovou.
   Postupne sa však k uvedenej polo−
he nemeckých jednotiek presúvali aj
útvary 1. jazdeckej rumunskej divízie,
útočiace smerom od Tisovca a sme−
rujúce k Osrbliu. Práve na tejto línii
oslobodzovali obce a samoty. Neskôr
bojovali v súčinnosti s útvarmi 6. pe−
šej divízie. Po oslobodení Brezna,
centra Horehronia, bol ďalší postup
osloboditeľských sovietskych a ru−
munských vojsk zastavený. Údolie
Hrona od Brezna až po Banskú Bys−
tricu bolo preplnené nepriateľskými
palebnými postaveniami, cestnými,
protitankovými a mínovými zátarasa−
mi. V týchto pozíciách nemecké voj−
ská využili aj horský terén a systém
opevnení, ktorý proti nim vybudovali
v čase SNP vojaci 1. československej
povstaleckej armády. Možno potvrdiť,
že práve toto územie až po Zvolen
bolo hlavným uzlom nepriateľskej
obrany na území stredného Sloven−
ska.

PhDr. Jozef Hrdlička,
Múzeum SNP Banská Bystrica

   Na základe ústneho pojed−
návania spojeného s miest−
nou ohliadkou v predmetnej
veci, bol obvodným úradom
vydaný súhlas na výrub tých−
to drevín. V odôvodnení vy−
dania súhlasu sa uvádza že,
dreviny sú posadené v cca
95 cm širokom zelenom páse
medzi rekonštruovanou
miestnou komunikáciou ( jej
rigolom) a murovaným oplo−
tením cintorína. Dreviny majú
obvod kmeňa od 118 do 130
cm, dosahujú značné bio−

Starosta obce pozýva občanov na verejné Stretnutie sta−
rostu obce s občanmi, ktoré sa uskutoční v nedeľu 4.mar−
ca 2007 v obradnej miestnosti v kultúrnom dome.
Využite túto príležitosť a:

�   Položte otázky na ktoré chcete dostať odpovede
�   Diskutujte o veciach verejných
�   Vzneste pripomienky, návrhy

   Podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Polomka o miestnych da−
niach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné od−
pady č. 31 /2005 sú občania povinný uhradiť poplatok za zvoz a likvidáciu
TKO na rok 2007 nasledovne:
− Stanovený poplatok na osobu a rok je 230,−Sk.
− Pri pravidelnom separovaní odpadu sa poplatok znižuje o bonus 50,−Sk
na osobu a rok, čiže poplatok činí 180,−Sk.
− Študenti stredných a vysokých škôl bývajúci na internátoch platia 50,−Sk
na osobu a rok. Pri úhrade tohto poplatku je nutné predložiť doklad potvr−
dzujúci pobyt na internáte.
− Občania pracujúci v Bratislave, v Košiciach a v zahraničí sú od poplatku
oslobodení pri predložení fotokópie pracovnej zmluvy.
   Poplatky za zvoz a likvidáciu TKO na rok 2007 je možné uhradiť v kancelárii
úseku VVS (v kultúrnom dome zozadu z dvora VVS) v pracovných dňoch
v čase od 8.00 – 10.00 hod a od 12.00 – 15.00 hod do konca marca 2007.

Pozvánka

Poplatky za zvoz tuhého
komunálneho odpadu na rok 2007

Výrub drevín bol povolený
   Väčšina obyvateľov zaregistrovala pri ceste do
kostola výrub briez, ktoré lemovali túto cestu.
Stromová aleja je iste pekným a estetickým prv−
kom, avšak vznikli obavy, že ich už značne roz−
siahly koreňový systém by mohol časom poško−
diť úplne nový asfaltový koberec na priľahlej
ceste a takisto múrik okolo cintorína. Z tohto
dôvodu sme požiadali o vydanie súhlasu na vý−
rub týchto drevín na Obvodný úrad životného
prostredia v Brezne.

metrické rozmery, ktoré v
kombinácii s ich nevhodnou
lokalizáciou spôsobujú pria−
me poškodzovanie cesty a
múrika. Ich ponechanie v lo−
kalite je neperspektívne a ne−
gatívne javy nemožno od−
strániť orezaním ani presade−
ním. Toľko z vyjadrenia ob−
vodného úradu životného
prostredia.
   Určite je škoda každého
vyrúbaného stromu vzhľa−
dom na globálne i miestne
životné prostredie. No nieke−

dy je však potrebné zvážiť aj
ostatné aspekty, dokonca i
bezpečnosť osôb priamo v lo−
kalite. Z nových ciest má iste
každý občan radosť. Stáli
nemalé úsilie mnohých pra−
covníkov, nemalé finančné
prostr iedky. Na dôvažok
nové cesty museli byť riadne
poistené a nemalé poistné
musí obec uhradiť z vlast−
ných zdrojov. Poškodenie
cesty i múrika v budúcnosti
by nás asi všetkých veľmi
mrzelo. Z rovnakých dôvo−
dov sme v týchto dňoch po−
žiadali j o výrub drevín pri
kostole. A preto je potrebné
už pri výsadbe akýchkoľvek
drevín na ktoromkoľvek
mieste myslieť na to, aké
budú tie dreviny nie o rok čo
o dva, ale o 20 rokov.

Ing. Ján Lihan,
starosta obce


