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Vážení spoluobčania,

Vločka
Vločka si letí krajinou,
na vytušenom padáku,
abys´ splnila fantáziu snov,
vráti sa zas do oblaku.
M. Oceľová

V novom roku podľa desatora
Každý z nás vie, čo mu priniesol rok 2007, vie to naša
farnosť a vie to i naša obec.
Spolu sme sa tešili z našich spoločných, ale i osob−
ných úspechov a spoločne nás trápili prípadné neúspe−
chy i problémy. Na prelome rokov bol kladený osobitný
dôraz na jednotu a nábožnosť rodiny − tej najdôležitejšej
bunky ľudskej spoločnosti, ktorá by mala čerpať silu zo
života sv. rodiny a z morálky Desatora božieho prikáza−
nia.
Ak by sme sa mu úplne podriadili, bol by pokoj v rodi−
nách, v obci, v celej našej vlasti, ba i na celom svete. A o
to nám hlavne ide v tomto novom roku. Ak chceme skĺbiť
cirkevný i občiansky život, vyžaduje sa od nás tolerant−
nosť, prispôsobivosť, čestnosť, obetavosť a hlavne naša
pevná viera, prosby a modlitby, lebo i dnes platí to odve−
ké múdre ľudové príslovie − “Bez Bozoho pozehnaňa,
marnô sitko namahaňa”.

Nech je správny každý krok,
pravou vykročíme,
prajeme si šťastný rok,
v zdraví ho prežime.
Nech sú svetlé naše rána,
závisí to však od Pána.
Oddajme sa v tichosti,
by sme boli v milosti.
Nech je celá dedina
jedna veľká rodina.
Predpoklady, vieru máme
a na to si pripíjame.
Mária Oceľová

Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnostný deň Nového
roka prihovoril z tohto miesta. Nový rok nie je len údaj v kalen−
dári, ale pre každého z nás znamená aj začiatok nových plá−
nov, predsavzatí a určenie si nových cieľov, ktoré by sme po−
čas nastávajúce roka 2008 chceli uskutočniť. V súkromnom i
pracovnom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť a zhod−
notenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, vykonali či nestihli
urobiť. Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás
postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom,
ako aj dni dobré veselé radostné a šťastné. A na tom dobrom
je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa pre−
kážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu.
Aj samotná obec počas uplynulé− v dôsledku napojenia ďalších ulíc na
ho roka prekonávala prekážky, ale sa kanalizáciu. Vybudovanie kanalizá−
aj tešila z dokončených diel a úspe− cie na uliciach Bernolákovej a Od−
chov. Dúfam, že vy občania ste pre− bojárov, nových elektrických hodín
žívali úspechy Polomky a všetky po− na veži chudobinca a aj verejné
zitívne udalosti ako aj vykonané prá− osvetlenie počas celej noci určite
ce na zveľaďovaní obce s radosťou prispelo k zvýšeniu komfortu býva−
a záujmom. Pretože všetko sa robí nia ale aj k zvýšeniu ochrany život−
pre zlepšenie a skvalitnenie života ného prostredia v našej obci. Príro−
občanov, Vášho života v Polomke. da, ale aj občania a návštevníci obce
Napriek hektickej dobe v ktorej žije− iste ocenili systematické odstraňova−
me, vyšším požiadavkám na ľudí, nie divokých skládok v našich doli−
techniku a infraštruktúru, stále nedo− nách, ktoré sa stávajú miestom od−
statočným finančným zdrojom som dychu a relaxu mnohých ľudí. Kvali−
presvedčený, že zveľaďovať Po− tu života ovplyvňuje aj stav miest−
lomku a zvyšovať úroveň kvality živo− nych komunikácií. V uplynulom roku
ta v našej obci sa nám spoločnými sa položil nový asfalt na časti ulíc
silami darí.
Kaštieľna, Štúrova, Bernolákova.
Rok 2007 sa niesol v znamení veľ−
Dokončovacie práce práve v tých−
kých investičných stavieb a rekon− to dňoch finišujú na ubytovacej časti
štrukcií. Dominovala rekonštrukcia budovy Bučnik v lyžiarskom stredis−
strechy na dome smútku, oprava ku. Pre hostí bude k dispozícii 10
obecných budov, zakúpenie nových izieb s kompletným vybavením s cel−
motorových vozidiel a spustenie ďal− kovým počtom lôžok 32. Lyžiarske
šej sekcie čističky odpadových vôd stredisko sa rozrástlo o budovu pre

NEPREDAJNÉ
technický personál a záchrannú služ−
bu. Stravovacie prevádzky sa dovy−
bavili potrebným zariadením a kvali−
ta služieb sa tak dostala na slušnú
úroveň, čo iste ocenia návštevníci
strediska i obce.
No nielen stavebným ruchom žije
obec. Kultúra, šport a duchovná ob−
lasť sú neoddeliteľnou súčasťou živo−
ta obce. Uskutočnilo sa množstvo
kultúrnych a športových podujatí.
Folklórny súbor Brezinky vydal prvý
CD nosič s našimi polomskými pies−
ňami, zúčastnil sa vystúpení na me−
dzinárodnom fóre v Szegede, polom−
ská štrúdľa získala ocenenie na sláv−
nostiach v Rožňave a polomská kul−
túra sa prezentovala na mnohých
miestach Slovenska.
Športové podujatia organizované v
priestoroch štadióna získali lepšiu
úroveň aj vďaka zrenovovanému hľa−
disku s novými pohodlnými lavicami.
Členovia hasičského zboru zorgani−
zovali u nás súťaže hasičského špor−
tu v ktorom naši mladí hasiči žali
úspechy. Uplynulý rok bol bohatý aj
v duchovnej oblasti. Oslávili sme
životné jubileá i kariérny postup
nášho duchovného otca, uskutočni−
lo sa množstvo spoločných podujatí
a aj naďalej sa snažíme rozvíjať spo−
luprácu v tejto oblasti.
Veľa času by bolo potrebné na vy−
menovanie všetkého čo sa urobilo.
V tento slávnostný deň Nového roka
je však potrebné hľadieť dopredu, na
dni, ktoré sú pred nami a napláno−
vať to všetko, čo je ešte potrebné
(Dokonč. na str. 2)

Folklórna skupina Brezinky
Vás pozýva na
Fašiangový program
v sobotu 2. februára 2008 v KD v Polomke
Pozvánka
O b č i a n s k e z d r u ž e n i e “OBEC POHRONCOV”
a primátor mesta Brezna Ing. Jaroslav Demian
oznamujú,že

6. H o r e h r o n s k ý p l e s
sa uskutoční dňa 26.01.2008
v Dome kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova ul.č.3 Bratislava − Petržalka.
V programe vystúpia:
Darinka Laščiaková a folklórny súbor Mostár z Brezna
Predpredaj vstupeniek je v dňoch 07.01.2008 − 20.01.2008:
1. v pokladni DK Zrkadlový háj v čase od 15.00 −20.00 hod.
2. v Slovenskej filharmónii, Medená 3 , Bratislava v dňoch
pondelok, utorok , štvrtok a piatok od 13.hod. − do 18.hod.
Tel. č. 02/59208233.
Predpokladaná cena vstupenky 900,− Sk.
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Zasadalo obecné zastupiteľstvo

v mesiaci január 2008
Majerčíková Magdaléna, Nová 18 − 93 rokov
Horváthová Irma, Bernolákova 29 − 85 rokov
Brázová Anna, SNP 88 − 85 rokov
Nech Vám úsmev na tvári
kvitne ako lúčny kvet,
ešte dlho užívajte,
s nami tento krásny svet.
Oslávenkyniam želáme veľa zdravia a ešte mnoho
krásnych rokov života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
december 2007
Narodení:

Tóthová Adriana, SNP 54
Bučková Diana, Hronská 16
Prihlásení: Bovová Oľga, SNP 110
Birkovský Miroslav, SNP 110
Odhlásení: 0
Zomretí:
Roľková Emília, Ždiarska 55 − 83 rokov
Počet obyvateľov k 31.12.2007 − 3062

Poďakovanie
Ďakujeme rodine, príbuzným, známym, priateľom a su−
sedom, ktorí dňa 28. decembra 2007 odprevadili na po−
slednej ceste našu milovanú mamu a starú mamu
Annu Mikloškovú,
rodenú Saksovú. bytom Lučenec
Ďakujeme za prejavy sústrasti a za kvetinové dary.
Smútiaca rodina

Vážení spoluobčania,
(Dokonč. zo str. 1)
urobiť.
Aj v tomto roku − roku 2008− má
obec mnohé plány. Začali sa práce
na projektovej dokumentácii k výstav−
be viacúčelovej drevenice, ktorá po−
nesie a uchová tradície polomského
folklóru a našich predkov.
Je potrebné dokončiť rekonštrukciu
domu smútku, obecného úradu a po−
kračovať na oprave obecných budov,
vo výstavbe kanalizačných zberačov
a výmene vodovodného potrubia na
uliciach Nová, Sama Chalupku, Di−
mitrovovej, Nálepkovej. Plánuje sa
výrub stromov na cintoríne, ulici Já−
nošíkovej, Novej Jegorovovej a v are−
áli ZŠ. Nezabúdame ani na mladých
spoluobčanov. Pripravujeme výstav−
bu viacúčelového ihriska a samozrej−
me neustále zlepšovať kvalitu služieb
lyžiarskeho strediska.
Čakáme na výzvy na projekty zo
zdrojov EÚ. Máme pripravené projek−
ty na rekonštrukciu ZŠ, infraštruktú−
ru pre cestovný ruch, bioplynovú sta−
nicu, rekonštrukciu ulíc a iné.
Realizácia týchto plánov je iste po−
trebná. No vyžaduje si okrem ľudské−
ho úsilia a techniky aj financie. Obec
v roku 2007 získala prostriedky z en−
viromentálneho fondu vo výške 4,5
mil Sk, od lesov SR 1 mil Sk. Na konci
roka 2007 má obec úver vo výške 2,6
mil Sk a to na motorové vozidlo Tat−
ra 815 a nový traktor. Obec Polomka
s. r. o má úver vo výške 1 mil Sk od

pasienkovej spoločnosti. I napriek
týmto dlhom, obec uzavrela rok s
prebytkovým plnením.
Mnohé v našej obci je potrebné vy−
budovať, vylepšiť a skrášliť. Na to je
však potrebné veľa úsilia, práce, jed−
naní, projektov, ale i dobrej vôle, spo−
lupráce, ochoty a tolerancie.
Využívam túto príležitosť poďako−
vať sa všetkým, ktorí akoukoľvek for−
mou a mierou prispeli k zveľadeniu
našej obce, obohateniu jej kultúrne−
ho i duchovného života, pretože bu−
dúcnosť obce je hlavne v rukách jej
občanov.
Do Nového roka 2008 Vám obča−
nom prajem viac krajších dní ako tých
horších, viac lásky ako nenávisti, viac
hojnosti a radosti ako smútku a trá−
penia. Pevné zdravie a veľa úspe−
chov v pracovnom i osobnom živo−
te.
A na záver mi dovoľte krátky vinš:
Rieknime slová dnes,
čo dávno sme neriekli.
A zobrať skúsme späť tie,
čo nám utiekli.
Nech slza šťastia ligoce sa v oku,
Tak žime každý deň v Novom roku.
Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí popri boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky vaše plány zdaria.
Šťastný celý rok 2008
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Podľa § 13 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení ne−
skorších zmien a doplnkov sa dňa 13.12.2007 uskutočnilo zasadnu−
tie obecného zastupiteľstva.
Program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o výsledkoch výchovno−vzdelávacieho procesu v ZŠ
4/ Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2008
5/ Určenie rozsahu zmeny rozpočtu, ktorú môže vykonávať starosta
6/ Návrh rozpočtu obce pre rok 2008
7/ Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva pre rok 2008
8/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
9/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10/ Rôzne
Starosta obce pán Lihan privítal na
zasadnutí poslancov obecného za−
stupiteľstva a ostatných prítomných.
Podľa prezenčnej listiny konštatoval,
že na zasadnutí obecného zastupi−
teľstva je prítomná nadpolovičná väč−
šina poslancov, čím bolo zasadnutie
uznášania schopné.
Vedením zápisnice z rokovania po−
veril p. Hebeňovú a p. Skalošovú,
referentky obecného úradu.
Za overovateľov správnosti zápis−
nice z rokovania určil pána Jozefa
Buvalu a Dušana Mušku.
Starosta obce predložil na schvá−
lenie program rokovania obecného
zastupiteľstva.
Tento bol všetkými hlasmi schvá−
lený.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na ve−
domie správu o o výsledkoch výchov−
no−vzdelávacieho procesu v ZŠ. Ria−
diteľka školy informovala poslancov
o výsledkoch inšpekcie v škole.
Škola bola vyhodnotená dobre.
Obecné zastupiteľstvo schválilo
Všeobecne záväzné nariadenie č.33/
2007 o miestnych daniach a miest−
nom poplatku za komunálne odpa−
dy a drobné stavebné odpady pre rok
2008 tak, ako bolo predložené.
Obecné zastupiteľstvo vzalo na ve−
domie rozpočet obce Polomka na
roky 2008 − 2010 a schválilo v roz−
počte Požiarnej ochrany 60.tis. Sk na
činnosť, 40 tis. Sk na oslavu 110.vý−
ročia PO a 20 tis. Sk na športovú čin−
nosť. K rozpočtu ZUŠ zaujme stano−
visko po stretnutí so zástupcami
ZUŠ, starostu obce a ekonómky.
Rozpočet bol schválený ešte tohto
roku na ďalšom zasadnutí OZ
20.12.2007.
Obecné zastupiteľstvo schválilo
plán práce obecného zastupiteľstva
na rok 2008 tak, ako bol predložený
a upravený nasledovne:
− vo februári komisie predložia sprá−
vy o činnosti komisií za predchádza−

júci rok
− v mesiaci apríl a október predložiť
správu o činnosti Dobrovoľného ha−
sičského zboru
Informácia o získavaní zdrojov z fon−
dov EÚ. Aktuálny stav prípravy pro−
jektov z jednotlivých operačných
programov:
1, Ministerstvo výstavby a regionál−
neho rozvoja riadi Regionálny ope−
račný program (ROP) a pripravuje−
me:
Rekonštrukcia Základnej školy vrá−
tane telocvične− stavebné povolenie
bolo vydané 28.8.2007, právoplat−
nosť nadobudlo 14.9.2007− čakáme
na výzvu do opatrenia č.1. Názvy
opatrení sú uvedené nižšie.
Rekonštrukcia miestnych komuni−
kácií− Štúrova, J.Kráľa, Kaštieľna −
hotové stavebné povolenie− čakáme
na výzvu .
Rekonštrukcia miestnych komuni−
kácii ul. Odbojárov, Bernolákova−
stavebné povolenie nadobudlo prá−
voplatnosť 24.8.2007 − čakáme na
výzvu
Rekonštrukcia miestnych komuni−
kácii ul. Nová, Dimitrovova, Sama
Chalupku− stavebné povolenie nado−
budne právoplatnosť 17.12.2007. Ul.
Nová je na samostatnom stavebnom
povolení.
Rekonštrukcia parku pri KD − je sta−
vebné povolenie vydané− čakáme na
výzvu.
Rekonštrukcia miestnych komuni−
kácií a parku sa budú môcť financo−
vať z opatrenia 4.1
Rekonštrukcia chodníka pri Ul.
Osloboditeľov− projekt rekonštrukcie
štátnej cesty I/66 od križovatky Ba−
cúch po areál firmy Rettenmeier ,
ktorý dala vypracovať SSC, je pred−
metom zmeny územného plánu −
doplnku č.3, ktorá je v realizácii a ráta
s rekonštrukciou chodníkov ešte vo
väčšom rozsahu. Tento projekt teda

Poplatky za zvoz tuhého
komunálneho odpadu na rok 2008
Podľa všeobecne záväzného nariadenia obce Polomka o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné odpady
č 33/2007 sú občania povinní uhradiť poplatok za zvoz a likvidáciu
TKO na rok 2008 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 bývajúcich na internátoch platia 50,−Sk
na osobu a rok. Pri úhrade tohto polatku je nutné predložiť doklad potvrdzu−
júci 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 2008 je možné uhradiť v kancelá−
rii úseku VVS ( v kultúrnom dome − zozadu z dvora VVS) v pracovných dňoch
v čase od 8.00 do 10.00 hod a od 12.00 do 15.00 hod.

nebude pravdepodobne realizovaný
cez obec Polomku.
Vybudovanie parkoviska pri lyžiar−
skom vleku a rekonštrukcia mostu−
je vydané územné rozhodnutie, pre
zastavenie predaja majetku štátu
nemôžeme kúpiť pozemok pred mos−
tom, požiadali sme úrad vlády SR o
povolenie predaja, žiadosť bola po−
stúpená na Ministerstvo pôdohospo−
dárstva (podľa listu z ÚV), odkiaľ bola
postúpená na Slovenský pozemko−
vý fond (podľa listu z SPF), ktorý sa
vyjadril, že predaj nehnuteľností za−
tiaľ nie je povolený. Projekt je pripra−
vovaný do opatrenia 2.3 Podpora a
obnova infraštruktúry cestovného
ruchu. Po posledných udalostiach na
Slovenskom pozemkovom fonde a
zastavení reštitúcií sa odpredaj asi
zase odkladá na neurčito. Takéto
projekty sa budú môcť financovať z
opatrenia 3.2.
Gazdovský dvor −Polomka− projekt
pre stavebné povolenie je objedna−
ný u Ing.arch. Karkošiaka z L. Hrád−
ku, vypracoval už štúdiu, ktorá bola
odsúhlasená. Tento projekt bude
daný do opatrenia 3.1 Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov
2, Ministerstvo životného prostredia
− Operačný program Životné prostre−
dia − podprogram Ochrana ovzdušia−
Bioplynová elektráreň. Potrebná
zmena územného plánu− doplnku č.3
bola objednaná u Ing.arch.Supuku ,
obstarávateľom doplnku UP je
Ing.arch.Bugár. Dňa 6.12.2007 bolo
prejednanie doplnku č.3 s dotknutý−
mi orgánmi verejnej správy v sobáš−
nej miestnosti, pripomienkovanie trvá
do 30.12.2007. Slovenský pozemko−
vý fond požaduje k uzavretiu nájom−
nej zmluvy predloženie overeného
geometrického plánu, súhlasy ostat−
ných vlastníkov a pozemno−knižné
vložky. Chýbajú nám ešte pozemno−
knižné vložky. Projekt bude podaný
do operačného cieľa 3.2 Minimalizá−
cia nepriaznivých vplyvov klimatic−
kých zmien, vrátane obnoviteľných
zdrojov energie.
3, Ministerstvo hospodárstva− Ope−
račný program Konkurencieschop−
nosť a hospodársky rast− schválený
operačný program umožňuje obciam
financovať rekonštrukciu verejného
osvetlenia , podpora je do 50%
oprávnených nákladov, ako u
všetkých projektov z tohto OP.
Projekt na rekonštrukciu verejného
osvetlenia máme vypracovaný. Ide
o opatrenie 2.2 Budovanie a moder−
nizácia verejného osvetlenia.
Janka Hebeňová

Daň za psa
Obecný úrad v Polomke ozna−
muje majiteľom psov, že daň za
psa na rok 2008 je splatná do 31.
januára 2008 bez vyrubenia. Daň
je vo výške 100,−Sk za jedného
psa a platí sa v hotovosti na obec−
nom úrade, bez zasielania pošto−
vých poukážok.

IZERCIA
Kúpim rodinný dom v Po−
lomke. Tel: 048/6193
431, 0915 347 824.
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Naše deti sa stali Majstrami Slovenska 2007 v pečení a zdobení medovníkov

Majstri Slovenska
Piaty ročník prekrásnej detskej súťaže uskutočňova−
nej v Hybe ,, Voňavé Vianoce” sa mal konať 7.12.2007.
Na poslednú chvíľu sa termín posunul o týždeň neskôr.
Z preloženie termínu mal radosť len Janík, povedal, že
si to môžeme lepšie vyskúšať.
14.12.2007 sme ráno pred
siedmou hodinou vyrazili z Po−
lomky cez rozprávkovo krásnu
zasneženú Čertovicu do Hybe.
Janík Buvala, Zuzka Buvalová,
ich sestra Maruška Buvalová
fotografka a pozorovateľka/, ja
a skvelá vodička a menežérka
Anička Bartošíková. Všetci sme
podali svoje najlepšie výkony a
prvenstvo bolo naše.
Po vyhlásení výsledkov som
si spomenula na to prečo sa to
stalo, čo predchádzalo víťaz−

stvu. V rôznych publikáciách
na tému ,, Ako byť úspešný”
píšu, že musíte chcieť, mať cieľ
a tvrdo pracovať. Aplikovať to u
detí sa mi zdalo smiešne a
prehnané. Myslela som si, že
talent a šikovnosť ostatné vy−
vážia. Omyl. Deti, ktoré sme pri−
hlásili do súťaže sú šikovné,
snaživé, mimoriadne zručné i
talentované a predsa nám trva−
lo dva týždne, kým sme sa od−
razili od dna a našli námet, čo
by zaujal, lapil, či nadchol. Učím
sa celý život, a rada. Prizná−
vam, že najlepšia škola sú deti.
Poviete im tému /direktívne, vy/
a myslíte si o sebe akí ste múd−
ry a tvorivý, lebo ste vymysleli
niečo pekné, čo sa deťom urči−
te bude páčiť a vďaka Vám
budú napredovať. Chyba. Ak v
detských očiach nezachytíte is−
kričku radosti, nadšenia,

úspech nebude. Deti možno
urobia podľa Vás, ale nebude
to ich nápad, a preto aj vzťah k
práci bude taký, bez chuti. Stre−
távali sme sa u nás doma po
večeroch. Bola som nervózna,
blížil sa Mikuláš a my sme skú−
šali len tak bez zápalu. Viditeľ−
ne ich to nebavilo, a preto som
navrhla, že nepôjdeme nikam,
keď sa nedohodneme na téme.
Nemúdre vydieranie! Ale zabra−
lo. Navrhli sme štyri možnosti,
tri návrhy boli moje, jeden ich
vlastný. Človeka, s ktorým
chcete spolupracovať mu−
síte poznať, platí to aj u
detí. Janík má rád priestor,
náročné trojrozmerné veci
a jeho sestrička Zuzanka
to vie lepšie ako ja. Navrh−
la ,,Pohľad do izby”.
Okamžite sa Janík pridal.
Lenže vo Vás drieme do−
spelácka ješitnosť .
Cítite sa sklamaný, že si
deti navrhnú niečo, čo nie
je z Vašej hlavy a v duchu sa
tešíte, že to nevyjde a bude na−
pokon podľa Vás. Aby som sa
uistila, že je to dobrý návrh, te−
lefonicky som sa radila s kole−
gyňou Aničkou, ktorá zo štyroch
ponúk vybrala dve. Vyhral det−
ský námet. No dobre už sme
mali myšlienku a začali sme ro−
zoberať čo do
izby patrí (do
starej izby,
dávno za čias
starých materí
a na Vianoce).
Stále tam ne−
bolo nič troj−
rozmerné a
náročné a zra−
zu mi napadlo
stará pec, v
izbe v minulos−
ti bola veľmi
dôležitá. Po−

Radosť štedrého večera
Stalo sa pekným a milým
zvykov v Polomke vianočné
sviatky spestriť a pripomenúť
ich pôvodný duchovný
význam Vianočnou akadé−
miou. Tie tohtoročné Vianoce
nám spríjemnili žiaci Základ−
nej školy v Polomke s progra−
mom “Radosť štedrého veče−
ra”. Tak trochu čarovne sme
sa preniesli do čias dávno mi−
nulých, kedy prichádzajúce
Vianoce nezvestovali ligotajú−
ce sa svetlá žiaroviek a dar−
čekové balíčky, ale vľúdnosť,
láska, spolupatričnosť a kona−
nie dobra. Príbeh o chudobnej
sirote Paľkovi a pomoci anje−
lov i hviezd dojal a rozľútostil
nejednu dušičku v sále. Zra−

zu sme si uvedomili čo je v
ľudskom bytí to podstatné a čo
je vlastne len pozlátko, ktoré
nás vlastne vôbec ničím neo−
bohacuje. Naše deti nám to v
tejto divadelnej hre ukázali.
Hodiny a hodiny strávené ná−
cvikom tohto programu preta−
vili do tej najkrajšej reči, reči
detí, ktoré sa prihovárajú nám
dospelým a vravia nám ako
máme žiť. Posolstvo tejto via−
nočnej akadémie bolo umoc−
nené nádhernou hudbou, spe−
vom aktérov, kostýmami a
celou scénou a kulisami. Za
realizáciu vianočnej akadémie
patrí poďakovanie všetkým
deťom, ktoré obetovali svoj
voľný čas, pani učiteľke Lati−

zreli sme u nás kachľový spo−
rák na drevo a mohlo sa skú−
šať. Prvá pec sa nám rozsypa−
la, druhá už stála a prišli sme i
na to ako ju pospájať. Pracova−
li sme spolu dve dospelé a tri
deti. Gazdinú, gazdu, deti, lavi−
cu, stôl obrazy na stenu, zvie−
ratká a misu s opekancami a
rybou sme zhotovili ľahšie. No−
žičky na stôl a lavicu sme riešili
dlhšie, ale podarilo sa.
Zrazu som mala pocit deň
pred súťažou, že sme to vymys−
leli prináročné a deti to nestih−
nú, nezvládnu. Lenže: Videla
som deti pekne pracovať, ale to,
čo predviedli Janík a Zuzka v
Hybe, bol vrchol. Od ôsmej ho−
diny v jednom kuse... Nezdvihli
hlavu od práce ani na okamih.
Dokonca v čase obeda sme
mali obe čo robiť, aby sme ich
presvedčili, že treba prestávku
a jesť. Poobede pokračovali do
druhej a potom ešte prezentá−
cia asi pol hodiny.
Výkon. V mojich očiach boli
najlepší, ale porota..., bála som
sa, že budú sklamaní ak ich ne−
ocenia.
Chcem sa poďakovať mojej
kamarátke Aničke G za morál−
nu podporu. Rada by som po−
vedala ďakujem vedeniu školy.
Pani riaditeľka a pani zástupky−
ňa boli tie slniečka, ktoré sa o
nás starali a povzbudzovali.
Vďaka patrí rodičom detí a
všetkým, čo o nás vedeli, mys−
leli na nás a držali nám palce a
tešili sa s nami. Ďakujeme.
am

Ilustračné foto: Ferdinand Hrablay

Vianočné stretnutie členov
Jednoty dôchodcov v Polomke
Rok sa opäť s rokom stretol.
Akosi prirýchlo, lebo mám po−
cit, že čas uteká čím ďalej, tým
rýchlejšie. Je však možné, že
takto to vnímame lem my, ob−
čania Polomky už v rokoch, my
polomský starší seniori. Ešte
dlho po minuloročných vianoč−
ných sviatkoch sme si spomí−
nali na vydarené vianočné stret−
nutie členov jednoty dôchodcov
a zrazu tu boli Vianoce tohto−
ročné. Opäť sme prežívali neo−
pakovateľnú atmosféru najkraj−
ších sviatkov roka. Zas sme za−
túžili po tom, aby mal človek k
človeku bližšie. Veď vianočné
sviatky sú hlavne o ľudskom
zblížení. Je pekné, že aspoň
cez tieto sviatky postretávame
mnoho známych, ktorí prišli z
celého Slovenska a dnes už aj
z cudziny navštíviť svojich blíz−
kych a dedinu, v ktorej majú
svoje korene.
Vianoce sú duchovné stret−
nutia v chráme Božom a za−
čali pre nás slávnostnou pol−
nočnou svätou omšou, z kto−
rej sme si všetci odniesli v duši
veľa radosti a Božieho požeh−
nania. A aby nik z nás nebol v
čase Vianoc osamelí, zorga−
nizoval klub dôchodcov v Po−

lomke už tradičné vianočné
stretnutie v reštaurácii U Ďur−
číka 29. decembra 2007.
Na začiatku sme si vypočuli
krásnu pieseň Daj Boh šťas−
tia tejto zemi všetkým ľuďom
v nej. Aj táto pieseň nám pri−
pomenula hlavné poslanie via−
nočných sviatkov aby boli
ľudia šťastní a spokojní. Potom
nasledovala slávnostná veče−
ra. Pri nej sme si zaspomínali
na naše detstvo a mladosť. Aj
keď dávnejšie bývali Vianoce
chudobnejšie a neboli také
bohaté ako dnes, v našich
spomienkach ostali najkrajšie.
Spomínali sme aj na
všetkých tých, ktorí na tomto
svete veľmi chýbajú a už nikdy
medzi nami nebudú. Ľudia sú
však takí, že nájdu v sebe silu
vyrovnať sa so stratou svojich
najbližších, ak nájdu vnútornú
posilu v priateľoch, milých a
dobrých ľuďoch.
Na tomto stretnutí nás bolo
opäť menej ako vlani. Viacerí
členovia neprišli medzi nás,
pretože im to nedovolilo zhor−
šené zdravie. Preto im i nám
všetkým do Nového roku želá−
me zdravie a šťastie.
Mária Horváthová

Vianočná akadémia
nákovej, Orovčíkovej, Mesiar−
kinovej za trpezlivosť a čas ve−
novaný nácvikom, Ivanovi
Šuchaňovi autorovi scény a
osvetľovačovi v jednej osobe,
Ervínovi Martinellimu realizá−
torovi ozvučenia.
Je celkom prirodzené, že s
meniacou sa dobou sa menia
rôzne veci. Aj spôsob prežíva−
nia sviatkov, módne trendy vo
výzdobe a slávnostnom menu,
ale jedna vec by sa nemala
zmeniť v žiadnej dobe. Človek
by mal ostať človekom, ľud−
skosť a láskavosť by mala byť
prirodzená a čaro Vianoc by
malo pôsobiť po celý rok. Tak
ako nám to ukázali žiaci zá−
kladnej školy v programe via−
nočnej akadémie.
D.Ď

Vianočný stromček, úsmev i radosť na tvári sa žiakom i rodin−
ným príslušníkom ako aj pozvanými hosťami rozžiaril vo štvrtok
20. decembra 2007 prostredníctvom vianočného programu, kto−
rý pripravili žiaci Špeciálnej základnej školy v Polomke s vyuču−
júcimi a moderátorkou programu v spoločenskej miestnosti školy.
Čaro Vianoc v zimno – vianočnej výzdobe sa nieslo cez roz−
právkovú atmosféru zvieratiek v „Deduškovej rukavičke“. V
pásme básní a piesní o zime a Vianociach sa prezentovali všetci
žiaci našej školy. Umocňujúcim prvokom bol doprovod harmoni−
ky s príjemným sólovým spevom asistentky. V rómskom tanci,
ktorý niesol príznačný názov „Každý deň bližšie k Vianociam“ sa
nám predstavili tanečníci tanečného krúžku v originálnych kro−
joch, ktoré si vlastnoručne zhotovili dievčatá pod vedením našej
asistentky. Pre nás učiteľov bolo veľkým potešením vidieť ce−
listvý obraz pripraveného pásma. Je obdivuhodné, čo všetko sa
dokážu naše deti naučiť a akou formou to vedia od prezentovať.
Sladkou odmenou a potešením pre deti boli vianočné balíčky a
občerstvenie v podobe koláčov, ktoré napiekli pani učiteľky so
staršími žiačkami. Najväčšiu radosť však mali z tradičnej via−
nočnej diskotéky. Nechýbal však záverečný vinš od pani riadi−
teľky a poďakovanie za program a vytvorenú predvianočnú ná−
ladu. Veľkou snahou našej riaditeľky je, aby nás videlo čo naj−
viac hostí, ktorí by o nás šírili to, čo naši žiaci dokážu podať s
láskou a z úprimného detského srdiečka.

15. JANUÁR 2008

STRANA 4

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
(pokračovanie z minulého čísla)
§ 20
Daňová povinnosť
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik
a zánik daňovej povinnosti na predpísanom tla−
čive uvedeného v prílohe č. 5 tohto nariadenia,
ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti ozna−
movacej povinnosti a spôsob identifikácie pre−
dajných automatov. Tlačivo je pre daňovníka k
dispozícii na obecnom úrade obce. Daňovník je
povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače.
Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo obecné−
mu úradu obce alebo poštou.
2) Daňovník je povinný viesť písomne preuká−
zanú evidenciu o počte prevádzkovania predaj−
ných automatov. Strany v evidencii je daňovník
povinný očíslovať a predložiť evidenciu obecné−
mu úradu obce do 30 dní od vzniku daňovej po−
vinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správ−
nosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o
počte prevádzkovania predajných automatov
musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania predajného au−
tomatu,
b) deň ukončenia prevádzkovania predajného
automatu,
c) druh, typ a názov predajného automatu,
d) výrobné číslo predajného automatu,
e) obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 dru−
hov tovaru,
f) obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 dru−
hov tovaru,
g) miesto umiestnenia predajného automatu.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce
predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce
v lehote stanovenej vo výzve.
3) K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 da−
ňovník je povinný predložiť hodnoverné dokla−
dy výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.
ŠIESTA ČASŤ
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE
PRÍSTROJE
§ 21
Sadzba dane
Obec určuje sadzbu dane za nevýherné hra−
cie prístroje:
a) 6.000 Sk za jeden elektronický prístroj na po−
čítačové hry a kalendárny rok,
b) 750 Sk za jeden mechanický prístroj − biliard
a kalendárny rok,
c) 750 Sk za jeden mechanický prístroj − stolný
futbal a kalendárny rok,
d) 750 Sk za jeden mechanický prístroj − stolný
hokej a kalendárny rok,
e) 750 Sk za jeden mechanický prístroj − šípky a
kalendárny rok,
f) 1.500 Sk za jeden elektronický prístroj − šípky
a kalendárny rok,
g) 1.200 Sk za jeden automat a kalendárny rok,
h) 300 Sk za jedno iné zariadenie na zábavné
hry ako je uvedené v písm. a) až g) a kalendár−
ny rok.
§ 22
Spôsob vyberania dane
Daňovník môže platiť a odvádzať miestnu
daň týmito spôsobmi:
c) v hotovosti priamo do pokladne obce,
d) bezhotovostným prevodom na účet obce čís−
lo účtu 2001051001/5600 vedený v Dexia ban−
ka Slovensko, a.s. Brezno.

§ 23
Daňová povinnosť
1) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik
a zánik daňovej povinnosti na predpísanom tla−
čive uvedeného v prílohe č. 6 tohto nariadenia,
ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti ozna−
movacej povinnosti a spôsob identifikácie ne−
výherných hracích prístrojov. Tlačivo je pre da−
ňovníka k dispozícii na obecnom úrade obce.
Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať pod−
ľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje pria−
mo obecnému úradu obce alebo poštou.
2) Daňovník je povinný viesť písomne preuká−
zanú evidenciu o počte prevádzkovania nevý−
herných hracích prístrojov. Strany v evidencii je
daňovník povinný očíslovať a predložiť eviden−
ciu obecnému úradu obce do 30 dní od vzniku
daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvr−
denie správnosti začatia vedenia evidencie. Evi−
dencia o počte prevádzkovania nevýherných
hracích prístrojov musí obsahovať:
a) deň začatia prevádzkovania nevýherného
hracieho prístroja,
b) deň ukončenia prevádzkovania nevýherné−
ho hracieho prístroja,
c) druh, typ a názov nevýherného hracieho prí−
stroja,
d) výrobné číslo nevýherného hracieho prístro−
ja,
e) miesto umiestnenia nevýherného hracieho
prístroja.
Evidenciu je daňovník povinný na výzvu obce
predložiť pri kontrole alebo na obecný úrad obce
v lehote stanovenej vo výzve.
3) K písomnému oznámeniu podľa ods. 1 da−
ňovník je povinný predložiť hodnoverné dokla−
dy výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací
prístroj.
SIEDMA ČASŤ
MIESTNY POPLATOK ZA
KOMUNÁLNE ODPADY
A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 24
Platenie poplatku
1) Miestny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na úze−
mí obce platí poplatník, ktorý je určený v § 77
ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku.
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške
pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v
spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov ale−
bo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za
vybraný poplatok ručí zástupca, alebo správca
určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku
zástupca, alebo správca súhlasí; ak nedošlo k
určeniu zástupcu alebo správcu, obec určí spo−
medzi vlastníkov alebo spoluvlastníkov zástup−
cu, ktorý poplatok pre obec vyberie,
b) zástupca alebo správca, určený spoluvlast−
níkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť obci
na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 7 tohto nariade−
nia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii na
obecnom úrade obce. Poplatník je povinný tla−
čivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu
obce alebo poštou.
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát,
vyšší územný celok alebo obec.
3) Prevzatie plnenia povinností za viacero po−
platníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jed−
ným z nich, je táto osoba povinná túto skutoč−
nosť oznámiť obci na tlačive, ktoré tvorí prílohu

č. 8 tohto nariadenia.
§ 25
Sadzba poplatku
1) Obec určuje sadzbu poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na obdobie
jedného kalendárneho roka:
a) pri nezavedenom množstvovom zbere − pau−
šálny 0,63 Sk za osobu a kalendárny deň.
2) U právnických osôb a podnikateľov sa uka−
zovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 3 bod
3 zákona o miestnych daniach a poplatku vy−
násobí koeficientom s hodnotou 1.
§ 26
Vznik a zánik povinnosti
platenia poplatku
1) Povinnosť platenia poplatku vzniká pre:
a) fyzickú osobu
− dňom jej prihlásenia v obci do evidencie oby−
vateľov na trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
− dňom vzniku oprávnenia užívať byt, nebytový
priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo
objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vi−
nicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom úze−
mí obce,
b) právnickú osobu
− dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako
na podnikanie,
c) podnikateľa
− dňom vzniku oprávnenia užívať nehnuteľnosť,
nachádzajúcu sa na území obce na účel podni−
kania.
2) Povinnosť platenia poplatku zaniká:
a) pre fyzickú osobu dňom odhlásenia z trvalé−
ho pobytu alebo prechodného pobytu v eviden−
cii obyvateľov obce,
b) pre fyzickú osobu, právnickú osobu a podni−
kateľa dňom zániku oprávnenia užívať nehnu−
teľnosti uvedené v ods. 1.
3) Poplatník je povinný písomne ohlásiť obec−
nému úradu obce vznik alebo zánik povinnosti
platenia poplatku do 30 dní od vzniku alebo
zániku povinnosti platenia poplatku na predpí−
sanom tlačive pre právnické osoby a fyzická
osoba podnikateľ uvedeného v prílohe č. 9 tohto
nariadenia a pre fyzické osoby na predpísanom
tlačive uvedeného v prílohe č. 10 tohto naria−
denia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii na
obecnom úrade obce. Poplatník je povinný tla−
čivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu
obce alebo poštou.
§ 27
Spôsoby zaplatenia poplatku
Poplatník môže pri množstvovom zbere za−
platiť obci poplatok:
a) spôsobom
− v hotovosti priamo do pokladne obce,
− bezhotovostným prevodom na účet obce Po−
lomka číslo účtu 0079901548/0900 vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s. filiálka Polomka,
b) formou
− šeku,
− príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet
obce,
c) na mieste
− na prevádzke VVS obce,
− v príslušnej banke,
− na pošte.

§ 28
Splatnosť poplatku
1) Paušálny poplatok za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady vyrubí obecný úrad
obce každoročne do 15.marca kalendárneho
roka. Vyrubený poplatok je splatný do 31.mar−
ca kalendárneho roka.
2) Pri využívaní množstvového zberu:
a) právnické osoby a podnikatelia platia obci po−
platok mesačne (štvrťročne). Poplatok je splat−
ný v lehote stanovenej vo faktúre,
b) fyzické osoby platia obci poplatok štvrťročne
do 10 dní po uplynutí štvrťroka.
§ 29
Podklady na zníženie
alebo odpustenie poplatku
Obec poplatok za komunálne odpady a drob−
né stavebné odpady zníži alebo odpustí poplat−
níkovi podľa § 83 zákona o miestnych daniach
a poplatku, na základe predložených podkla−
dov:
a) k § 83 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych
daniach a poplatku − potvrdenie zamestnáva−
teľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka
na prechodný alebo trvalý pobyt ,
b) k § 83 ods. 1 písm. b) zákona o miestnych
daniach a poplatku − potvrdenie vojenského
útvaru alebo vojenskej správy,
c) k § 83 ods. 1 písm. c) zákona o miestnych
daniach a poplatku − z dôvodu:
− choroby alebo hospitalizácie v nemocnici, ale−
bo v liečebnom ústave; potvrdenie obvodného
lekára,
− služobnej cesty mimo bydliska; potvrdenie za−
mestnávateľa,
− iného; čestné vyhlásenie.
§ 30
Prípady zníženia alebo
odpustenia poplatku
1/ Ak poplatník požiada a preukáže príslušnými
dokladmi, obec zníži alebo odpustí poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
v prípade že ide:
a/ o poplatníka študenta vysokej školy alebo
strednej školy ubytovaného na internáte, uby−
tovni alebo v inej nehnuteľnosti − potvrdenie o
ubytovaní.
b) obyvatelia, ktorí trvale separovali odpad bude
im priznaný bonus 50,− na osobu a rok
2. O zníženie alebo odpustenie poplatku poplat−
ník písomne požiada obec v lehote do 30 dní:
a/ odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
b/ odo dňa vzniku prípadu uvedeného v ods.1
písm. a/
§ 31
Prechodné
a záverečné ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Polomka ruší
všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
− č. 31/2005 z 9.12.2005 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny odpad.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 33/
2007 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Po−
lomke na svojom zasadnutí dňa 13.12.2007
uznesením č. .........
§ 32
Toto všeobecne záväzné nariadenie nado−
búda účinnosť dňom 1.1.2008.
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