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Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa konalo 4. 9.2008.
Program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
4/ Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2008
vo výdavkovej a príjmovej časti a likvidácia pohľadávok
5/ VZN obce Polomka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach
6/ Informácia o príprave Polomského jarmoku
7/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8/ Rôzne
Žiadosť o získanie nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ pre
kanalizačný zberač na uliciach Mlynská, Kukučínova, Kaštieľna, Osloboditeľov,
Zápotockého, Komenského dolná časť, Nálepkova, zakúpenie prijímačov a re−
produktorov pre MR, plán núdzového zásobovania obyvateľov pitnou vodou
9/ Interpelácia a diskusia
Starosta obce pán Lihan privítal na vedomie správu o plnení uznesení
zasadnutí poslancov obecného za− obecného zastupiteľstva a kontrolnej
stupiteľstva a ostatných prítomných. činnosti, zároveň schválilo vytvore−
Podľa prezenčnej listiny konštato− nie pracovnej skupiny na plnenie Ko−
val, že na zasadnutí obecného za− munitného plánu sociálnych služieb
stupiteľstva je prítomná nadpolovič− v zložení : starosta obce, František
ná väčšina poslancov, čím bolo za− Hereta, Roman Bešina, Jozef Svet−
lák kontrolór, Ľubomír Kochan, zá−
sadnutie uznášania schopné.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na
(Dokonč. na str. 4)
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64. výročie
Slovenského národného povstania
Roky plynú. Tvoria sa nové
dejiny, novodobé dejiny, moder−
né dejiny. Každý z nás však
pevne verí, že časy spred šesť−
desiatich štyroch rokov sa nikdy
nenavrátia. Časy strachu, bo−
jov, hukotu zbraní, biedy a ne−
dostatku. A preto nesmieme za−
budnúť. Dňa 28. augusta 2008
sme si spolu s odbojármi a člen−
mi Jednoty dôchodcov polože−
ním vencov k pamätným mies−
tam pripomenuli tieto ťažké
časy, všetkých odvážnych, ktorí
z úprimného presvedčenia šli
na možnú smrť. Mnohí z nich
padli, mnohí sa nevrátili domov.
Česť ich pamiatke.
Slovenské národné povstanie
bolo neoddeliteľnou súčasťou
európskej protifašistickej rezis−
tencie. Na pozadí dnešných in−
tegračných snáh v Európe je in−
špirujúca účasť 32 národov a

národností v SNP.
Vojenské úspechy spojenec−
kých mocností v rokoch 1943 −
1944 znamenali strategický pre−
lom vo vojne. To pozitívne
ovplyvnilo domáci odboj a v de−
cembri 1943 vznikla Slovenská

národná rada , ktorá spájala an−
tifašistické sily na Slovensku.
SNR prijala programový doku−
ment nazvaný Vianočná doho−
da, v ktorom sa zakotvili ciele od−
bojovej činnosti na Slovensku.
(Pokračovanie na starne 2)

Nový školský dvor v materskej škole
Materská škola je jeden druh školy, ktorej cieľom je predprimárne vzdelávanie. Cieľom
predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitív−
nu úroveň, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
K vzdelávaniu a komplexnému
Cesta za dobrou materskou ško− všetkých.
osobnostnému rozvoju dieťaťa lou je náročná, kľukatá, plná preká−
Preto ešte raz veľká vďaka
okrem stálej prípravy učiteliek, pri− žok. Vyžaduje si prajné prostredie všetkým Vám.
spieva aj vybavenie a estetika tried, z každej stránky, hlavne od
Riad. MŠ
ale aj vybavenie areálu materskej
školy.
Pre účelné zariadenie areálu ma−
terskej školy je potrebné veľké množ−
stvo finančných prostriedkov, ako
vieme, aj u nás ich je nedostatok.
Preto som veľmi rada, že sa našli
ochotní a pracovití rodičia, ktorí sa
postarali o tento areál. Rodičia pra−
covali nielen v materskej škole, ale
aj niektoré prípravné práce aj doma.
Pripravili pre deti z dreva rôzne do−
pravné prostriedky, chodecké dráhy,
lavičky, ktoré využívame, keď je
priaznivé počasie na prevedenie za−
mestnania. Preto sa chcem za celý
kolektív MŠ poďakovať týmto rodi−
čom, hlavne p. Maruškonovi, Marke−
tovi, Piliarovi, Tokárovi, Schvarzba−
cherovi, Hájikovi, Račákovi, Janko−
vi, Jagerčíkovi, ktorí podali pomoc−
nú ruku a pripravili pre svoje deti
školský dvor plný prekvapenia.
Osobne chcem poďakovať p. Jáno−
vi Maruškinovi, bez ktorého by sa
toto dielo nebolo podarilo. Chcem
ešte poďakovať aj p. Račekovi, kto−
rí pre pracovné povinnosti sa nemo−
hol na týchto prácach záčastniť, pre−
to poskytol finančnú výpomoc.
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Slovenské národné povstanie
v mesiaci september 2008
Medveďová Kornélia, Odbojárov 2 − 91 rokov
Buvala Michal, Osloboditeľov 32 − 91rokov
Gerberyová Mária, Komenského 76 − 80 rokov
Lihan Michal, Štúrova 75 − 85 rokov
Murín Ján, Sládkovičová 47 − 94 rokov
Brozmanová Mária, Komenského 6 − 80 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
august 2008
Narodení: Rastočanová Vanesa, J.Kráľa 5
Andreutti Matúš, SNP 93
Pačajová Vanesa, Osloboditeľov 45
Harvan Nikolas, Hronská 37
Prihlásení: Rusnáková Dana, Nálepkova 16
Gorduličová Dominika, Nálepkova 16
Odhlásení: Horváthová Alžbeta, Sládkovičova 50
Zomretí: Kováč Milan, Komenského 63 − 54 rokov
Mesiarkinová Mária, Odbojárov 15 − 82 rokov
Počet obyvateľov k 30.8.2008 − 3 055

SPOMÍNAME
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 25.augusta uplynul rok od smrti našej drahej
mamičky a starej mamy
Anny Lihanovej
S láskou a úctou spomínajú dcéry Fanka, Elenka a Marienka
s rodinami. Vnúčatá Jojka, Rastík, Aleš, Roman, Ferko a Martin.
Pravnúčatá Patrik, Majko, Karolínka, Ferko a Martin.
...
Stíchol dvor, záhrada, dom
už nepočuť jeho kroky v ňom.
V neznámy svet odišiel spať,
zaplakal každý, kto ho mal rád.
Tá rana v srdciach stále bolí a na ten deň
zabudnúť nedovolí.
Dňa 21.septembra si pripomenieme prvé výročie
úmrtia manžela, otca a starého otca
Jozefa Maruškina
S láskou spomínajú manželka, dcéra Adriana s rodinou
...
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí a v našich srdciach budeš
stále žiť.
Dňa 16. septembra uplynie 34 rokov od smrti nášho
milovaného syna, brata a švagra
Jána Kantorisa
Zároveň si pripomíname jeho nedožité päťdesiate na−
rodeniny.
S láskou spomína mama a súrodenci s rodinami
...
Tvoj život skončil ako sviečky knôt.
Veľmi to bolí, už ťa medzi nami niet.
Spomienky sa rozleteli a srdce veľmi zabolí.
Tvoje dobré srdiečko dotĺklo,
ani si nám nepovedala posledné zbohom.
Odišiel pre nás všetkých najmilší a dobrý človek.
Nezáleží na tom ako je to dlho.
Stále to bude bolieť.
Dňa 29. augusta uplynulo 5 rokov plných bolesti a
spomienok na nebohú
Boženku Koprajdovú
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, nikdy na ňu nezabudnite.
S láskou spomínajú dcérka Andrejka a sestra Emília s rodinou.

IZERCIA
Predám Kultivátor Mountfield,

Písací stroj robotron 20,
Písací stolík − svetlé drevo.
Kontakt: 0910 225 525
048/411 6729 od 1700hod

Do centra pozornosti sa automaticky dostala slovenská armáda, s
ktorou kalkulovala aj exilová vláda v Londýne. Napriek tomu, že Slo−
venský štát bol prakticky považovaný za nemecký satelit, v roku 1944
už armáda ako celok prestávala byť oporou režimu a rozpracovávali
sa predstavy využitia slovenského priestoru v boji proti nemeckému
fašizmu. Aktuálnou sa stala aj otázka umožnenia rýchleho postupu
sovietskych jednotiek cez naše územie. Urýchlene prebiehajúce ro−
kovania s predstaviteľmi ilegálnych vojenských zoskupení umožnili
vytvorenie Vojenského ústredia na čele s podplukovníkom Jánom
Golianom. Prvou úlohou vojenského ústredia bolo vypracovanie plá−
nu ozbrojeného vystúpenia vojska za podpory civilných zložiek a
obyvateľstva.
Od jari 1944 do spoločenského názvom 1. československá armáda
hnutia na Slovensku zasiahli aj dô− na Slovensku. Do 7. októbra 1944
sledky rozvoja partizánskeho hnutia. bol veliteľom tejto armády generál
Do činnosti partizánskych jednotiek Ján Golian, neskôr ho na tomto poste
sa aktívne zapájali dezertéri z armá− vystriedal generál Rudolf Viest. Prvá
dy, rasovo prenasledovaní a soviet− etapa obrany povstaleckého teritória
ski vojnoví zajatci. Rozmach parti− trvala od začiatku povstania do 10.
zánskeho hnutia znepokojenú vládu septembra 1944. V tejto etape do−
donútil vyhlásiť stanné právo. Na ná− siahli povstalci stabilizáciu frontu. V
tlak nemeckého veľvyslanca prezi− druhej etape, ktorá trvala od 10. sep−
dent Dr. Tiso súhlasil s príchodom tembra 1944 do 18. októbra 1944,
okupačných jednotiek na Slovensko. prichádza na slovenské územie zo
Stalo sa tak 29. augusta 1944 v do− Sovietskeho zväzu 1. čs. letecký stí−
obedňajších hodinách. Veliteľ ilegál− hací pluk a 2. čs. paradesantná bri−
neho vojenského ústredia vydal roz− gáda. Tretia etapa trvala od 18. ok−
kaz na branný odpor armády. Zača− tóbra 1944 do obsadenia Banskej
lo sa Slovenské národné povstanie. Bystrice okupačnými jednotkami,
Východoslovenské divízie boli okam− kedy prebehla generálna nemecká
žitým zásahom Wehrmachtu odzbro− ofenzíva na povstalecké územie z
jené a porazené. Fašistické vojská Maďarska.
V septembri 1944 prebrala správu
obsadili hlavné mesto a značné
priestory na západnom a východnom povstaleckého územia Slovenská
Slovensku. Ráno 30. augusta 1944 národná rada. Stala sa vrcholným
povstalecké jednotky prišli do Ban− politickým, zákonodarným a výkon−
skej Bystrice, ktorá sa stala politic− ným orgánom. V obciach a mestách
kým a ekonomickým centrom povsta− sa začali formovať revolučné národ−
nia. Prvé boje sa uskutočnili v Streč− né výbory. Počas povstania pri Veli−
nianskej tiesňave. Po poslednej mo− teľstve 1. čs. armády na Slovensku
bilizácii počet povstalcov vzrástol na pôsobili aj vojenské misie spojenec−
kých mocností : sovietska misia 1. UF
60 000.
Povstalecké vojská bojovali pod pod velením mjr. Ivana Ivanoviča

Skripku−Studenského, americká vo−
jenská misia s por. Jamesom Holtom
Greenom a britská misia s mjr. Se−
hmmerom. Veliteľom oddielu fran−
cúzskych partizánov bol Georgez
Barazer de Lannurien. V povstaní sa
zúčastnili príslušníci 32 národov a ná−
rodností.
Východokarpatskou operáciou 1. A
4. UF (8.9.1944 − 20.10.1944) sa za−
čalo priame oslobodzovanie nášho
územia. Jej súčasťou bola Karpat−
sko−duklianska operácia, ktorá pred−
stavovala hlavnú pomoc SNP. Voja−
ci 1. čs. armádneho zboru sa vyzna−
menali v bojoch o mesto Dukla a
Dukliansky priesmyk a 6.10. 1944
prekročili čs. štátnu hranicu.
Na konci októbra 1944 SNR, Rada
na obranu Slovenska a Veliteľstvo 1.
čs. armády rozhodli o ústupe do hôr
a prechode povstalcov na partizánsky
spôsob boja. Dňa 27.10. 1944 jednot−
ky SS vstúpili do Banskej Bystrice. Po
ústupe do hôr sa začalo obdobie kru−
tého teroru a krvavých represálií proti
účastníkom SNP, ich rodinným prísluš−
níkom, ale aj nevinnému civilnému
obyvateľstvu. Fašisti na území Slo−
venska vypálili 93 obcí a po vojne sa
v 211 masových hroboch našlo 5 304
obetí. Dňa 3. novembra 1944 boli v
Pohronskom Bukovci zajatí povsta−
leckí generáli Golian a Viest, neskôr
boli vypočúvaní v Banskej Bystrici,
Bratislave a Berlíne. Boli popravení na
neznámom mieste.
Na oslobodzovaní Českosloven−
ska sa podieľali jednotky Červenej
armády, 1. čs. armádneho zboru v
ZSSR, armády Rumunska, Poľska a
USA. Oslobodením Prahy 9.5. 1945
skončila 2. svetová vojna v Európe.

Opäť prví

ko, všetkým chutilo tak sme sa
mohli spokojne pobrať k odo−
vzdávaniu cien. Pred odovzdá−
vaním cien poďakoval pán sta−
rosta obce Ing. Ján Lihan
všetkým zúčastneným a zaželal
im šťastný návrat na ich domov−
ské základne, ceny odovzdal
podpredseda okresnej organizá−
cie strany SMER−SD pán Jozef
Tokár a pribalil k ním aj niečo na
zvlhčenie suchých hrdiel našich
súťažiacich, ale nezabudol ani na
tých našich drobcov tí od neho
dostali pohár za víťazstvo a bol
plný cukríkov. Na záver mi ne−
ostáva nič iné len poďakovať
všetkým ktorí nás podporili a po−
mohli nám a opäť sa tešiť na ďal−
šie kolo našej peknej súťaže.

V sobotu 6 septembra sme sa prebudili do pekného sl−
nečného rána a to bola dobrá predzvesť toho, že nášmu
plánu usporiadať hasičskú súťaž nič nestojí v ceste.
Slniečko svietilo prípravy k va− mieste chlapi z Braväcova a ako
reniu guľášu prebiehali podľa posledná obstála Závadka. Po
plánu, prichádzali prvé súťažne hlavnej súťaži sme na ihrisku pri−
družstvá a my sme sa tešili na vítali našich najmenších a ani oni
meranie si síl v požiarnom úto− nesklamali, ukázali že čas strá−
ku. No ale predsa sa vyskytla vený na cvičeniach nebol vyna−
jedna chybička z prisľúbenej ložený nadarmo svojou odhod−
účasti na našu súťaž sa zúčast− lanosťou a chuťou súťažiť pritiah−
nili iba družstvá z Gašparova, li všetkých návštevníkov na okraj
Braväcova, Závadky a naše súťažnej dráhy kde im všetci fan−
domáce družstvo, no ale aj na− dili a odmenili ich búrlivým po−
priek nízkej účasti výkony súťa− tleskom. Po ukončení sme sa s
žiacich boli rozhodcami hodno− chuťou pustili do vynikajúceho
tené veľmi kladne. Pred zača− guľášu ktorý navaril Laco Onis−
tím samotnej súťaže pozdravil a
privítal hostí pán starosta ,svo−
jou účasťou prišli podporiť naše
pekné podujatie primátor Brezna
Ing. Jaroslav Demian z Okres−
ného riaditeľstva HaZZ kpt. Ing.
Roman Borčin a za Okresnú or−
ganizáciu strany SMER − SD
prišiel jej podpredseda pán Jo−
zef Tokár.
Po samotnom príhovore na−
šich hostí sa konečne začalo
súperiť medzi jednotlivými hasič−
skými družstvami a ako inak
opäť vyhral náš domáci mančaft
na druhom mieste sa umiestnili
súťažiaci z Gašparova na treťom
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Dni obce Polomka

žiavaniu tradícií aj v iných regiónoch.
Úsmevný program páračiek pobavil nie−
len obdivovateľov dámskej bielizne, keď
dievky z Polomy posilňovali brušné sval−
stvo na lavičke, ale aj všetkých ostat−
ných. Veľký potlesk zožali aj folkloristi z

že program na ihrisku prilákal našich
občanov. Určite neoľutovali. Spontánna
ľudová zábava pokračovala do nesko−
rých večerných hodín. K našim muzikan−
tom sa pridali aj muzikanti hosťujúcich
súborov a tak sa hrali piesne horehron−

Posledný augustový víkend už tradične patrí oslavám obce Polomka. Tento rok boli
slávnosti ozvláštnené hosťami z Gemerskej Polomy a Polomy. Každý rok sa stretáva−
me v inej obci a tento rok sme hostí privítali u nás v Polomke.
raňajkách sa vytvoril slávnostný sprie−
vod, ktorý to mal namierené do nášho
kostola. Dedinou sa ozývala hudba a
spev nielen našich súboristov, ale aj hos−
tí. Krásne rôznorodé kroje primali okolo−
idúcich zastať a všetku tú farebnosť si
poobzerať. Slávnostná svätá omša ce−
lebrovaná pánom kanoníkom Jozefom
Palušákom bola zasvätená úmyslu pros−
by pre blaho a rozvoj našich spriatele−
ných obcí. Tí, ktorí boli u nás po prvý krát
boli úprimne očarení krásou nášho bo−
žieho stánku a nádhernou slávnostnou
atmosférou celej omše. Ozvláštnením
omše bolo aj posvätenie novej zástavy
Dobrovoľného hasičského zboru Po−
lomka, ktorú dostali na nedávnom osla−
vovanom 110. výročí založenia zboru.
Medzitým už rozohrali svoje zápasy fut−
balové mužstvá. Do bojov o trofeje sa Gemerskej Polomy, ktorí vystúpili tento− ské, gemerské i šariské. Úžasná atmo−
zapojilo aj mužstvo našich “ starých pá− raz bez ich starostu, ktorý je folkorista sféra dvíhala ľudí z lavíc a priestor pred
nov”, ktorí to zvládli “ celky” dobre a s srdcom i dušou. No zvládli to na jednot− bufetom sa odrazu premenil na tanečný
dušou na jazyku sa im podarilo zdolať ku. Aj ten beh na sto metrov, prezliecť parket. Všetci, ktorí program Dní obce
všetky ostatné družstvá a obsadili prvé sa do autobusu. Vypracované choreo− Polomka pripravovali, sa snažili, aby si
miesto. Na druhom mieste skončilo muž− grafie chlapčenských tancov potešili ne− každý účastník i divák odniesol len tie
stvo z Gemerskej Polomy, na treťom náš jedno dievčenské srdce, ladným pohy− najlepšie zážitky. Poďakovanie patrí
dorast a štvrté miesto patrilo mužstvu z bom dievčat z Gemera isto neodolalo ne− ženám v kuchyni, ktoré sa starali o
Polomy. Kým futbalisti skončili svoje zá− jedno chlapčenské oko. A k tomu nád− takmer 200 žalúdkov, ženám v bufete a
polenia, hasiči všetkých troch obcí sa už herné hlasy spevákov a speváčok, ryt− zásobovaniu, hasičom organizujúcim
pripravovali na svoje preteky v útoku. mické a melodické piesne, to
Každé družstvo malo dva pokusy. Naj− bol program na ktorý by sa dalo
viac boli povzbudzovaní naši hasiči, čo pozerať celé hodiny. Naše Bre−
sa odzrkadlilo aj na ich výkone. Za naj− zinky sa tiež predviedli v plnej
lepšie časy v obidvoch kolách získali prvé paráde. Deti predviedli svoj ci−
miesto. Menej sa darilo Polome, ktorá gánsky tanec. Chytľavá hudba,
obsadila druhé miesto a nepodarený pestrofarebné oblečenie a ty−
prvý pokus Gemerskej Polomy ich po− pické tanečné kreácie, to bola
sunul na tretiu priečku. Za zmienku však tá pravá návnada na ďalšie vy−
Polomskému dňu − tak sa nazýva deň chodcov Slovenska a pani starostka Ja− určite stoja naši malí plameniaci, ktorí pri stúpenia Breziniek. Aj ženy to
stretnutia v každej obci − predchádzal senia, ktorí vyzdvihli záslužnú činnosť dô− svojom útoku získali taký dobrý čas, že chytilo, keď sa v podobnom pre−
prvý deň Dní obce Polomka. Naprogra− chodcov a ich aktivitu. Nálada bola vý− im ho mohli niektoré družstvá iba ticho strojení prišli “ porozprávať” na
moval sa ako športovo kultúrny deň. borná, pospomínalo sa to i ono, zaspie− závidieť. Takí malí špunti, čo vyzerali javisko, “podpichnúť” našich
Uskutočnila sa prehliadka seniorských valo sa a sem−tam sa zvrtol i nejaký čar− akoby ani hadicu neudržali a taký dobrý muzikantov a “ pochváliť” sta−
speváckych skupín okresu Brezno, vy− dáš. Dúfam, že zúčastnení seniori budú výsledok. Klobúk dolu.
rostu. Humorné pripoviedky Mi−
Nasledoval Polomský trojboj, ktorí po− lana Šuchaňa rozosmiali celé
stúpenie žiakov Základnej umeleckej na toto podujatie v dobrom spomínať.
školy v Polomke a konal sa aj tradičný
Nádhernú atmosféru tohto kultúrneho zostával z hodu kľuchtou, preťahovaní hľadisko. Chlapi a ženy ( po
futbalový zápas FC ROMA − FC GADŽO. programu dopĺňala výstava výtvarných sa lanom a pití piva. Tu sa mohli siláci behu na 50 metrov za účelom prezleče− túto časť programu, futbalistom, športo−
Na spomínanej prehliadke v sobotu 30. a textilných prác žiakov výtvarného od− predviesť a ukázať, čo bola isto pre všet− nia sa) spievali zo srdca a mládežníci vej komisii, technickým pracovníkom a
augusta sme privítali seniorské spevác− boru ZUŠ Polomka pod vedením Eriky ky družstvá výzva. Najdramatickejšie sú− tancovali o dušu. Takmer nám svojimi všetkým, ktorí akoukoľvek mierou prispeli
ke skupiny z Bacúcha, zo Závadky nad Šandorovej. Aj javisko bolo slávnostne boje sa zvádzali v preťahovaní sa lanom, dupákmi “pohubili”nové javisko. Ale vy− k zdarnému priebehu tohoročných osláv
Hronom, z Jasenia a nechýbali ani do− vyzdobené maľbami na stojanoch. keď hodnú chvíľu nebolo vôbec jasné, držalo. Vydržali aj diváci, ktorých sa ziš− dní obce Polomka.
máci z Polomky. Ich vystúpeniu predchá− Všetkým účastníkom, deťom a učiteľom ktoré družstvo sa stane víťazom. Po spo− lo neúrekom. Sme tomu úprimne radi,
D.Ď.
dzala prezentácia hudobného, spevác− patrí poďakovanie za príjemné zážitky. čítaní všetkých výsledkov sa víťazom sta−
keho, ale aj výtvarného odboru ZUŠ v V programe účinkovali: Marek Brozman, lo družstvo z Polomky, po nich nasledo−
Polomke. Koncepcia programu sa nies− Adrián Ševc, Kamil Ševc, Zuzana Faš− valo družstvo z Polomy a tretí sa umiest−
la v duchu starého slovenského príslo− ková, Veronika Vojtková, Maroš Kán, nili súťažiaci z Gemerskej Polomy.
Po náročných športových a fyzických
via: “ Čo sa za mladi naučíš, v starobe Zuzana Jagerčíková, Dominika Piliaro−
akoby si našiel”. Mladí hudobníci a spe− vá, Dominika Molotová, Veronika Vernár− výkonoch si účastníci zaslúžili oddych.
váci ukázali, čo sa už naučili a seniori im ska, Marián Vernárský, a pedagógovia Tieto chvíle im boli pripravení spríjemniť
predviedli čo sa ešte musia učiť. Mladým Eva Brucháčková, Janka Babeľová a Ja− členovia folklórnych skupín. V programe
samozrejme, fandili a držali im palce a roslav Dílský. V ten deň sa odohral aj nazvanom “ Prišli hostia z ďaleka i z blíz−
svorne skonštatovali, že o budúcnosť futbalový zápas FC ROMA − FC GADŽO. ka” ako prví vystúpili folklóristi z Polomy.
piesne a umenia ako takého obavy mať Stáva sa už pravidlom, že tento zápas V krátkom príhovore vedúca tejto skupi−
nemusia. Mladí na revanš ocenili hodi− vyhráva družstvo ROMA. Aj tento rok sa ny spomenula, že podnetom na založe−
ny prípravy a nácvikov seniorov, čo sa im podarilo vyhrať nad mužstvom GA− nie a zlepšovanie sa ich skupiny bola
odzrkadlilo na ich výkonoch. Oproti mi− DŽO, a to 4:2. Ktovie, či je to trénova− práve tradícia stretávania sa našich troch
nulému roku boli ich spevy harmonickej− nosťou, zápalom pre hru a nadšením, ale obcí. Sme radi, že naše priateľstvá majú
šie, vystúpenia profesionálnejšie, celko− jednoducho je to tak, že každoročne vy− aj takýto charakter a prispievajú k udr−
vé zladenie a súlad dokonalejšie. Úžas− hrajú. Patrí im úprimné blahoželanie k
ným humorným spestrením bola javis− ich výkonu.
ková “diskusia” ( po našom rajky) dvoch
Nedeľa 31. augusta patrila už očaká−
kmotier zo Závadky. V krátkej reči stihli vanému Polomskému dňu. Usilovné
Ako každoročne, aj tento rok v našej obci sme mali Dni Polomky, na ktorých sa zúčastnili aj
ohovoriť nášho uja Sojku, Milana Tuliho ruky kuchárok a pracovníčok obecnej je− hostia. V sobotu 30.8. sme privítali aj seniorov z obcí Jasenie, Závadka n/Hronom, Bacúch a,
aj starostu. Čo všetko sme sa o nich do− dálne už od skorého rána pripravovali samozrejme, domáci seniori. Všetci sa predstavili svojím bohatým a pekným programom. Mu−
zvedeli. No, kto by to bol o nich pove− všakovaké dobroty na raňajkový stôl pre síme však skonštatovať, že účasť našich občanov je na nízkej úrovni. Mrzí nás aj, že za obec−
dal? Tí čo ste neboli a tieto novinky ste našich hostí. Za sebou mali dlhú cestu a
ný úrad nemal kto účinkujúcich privítať a zároveň poďakovať, až na našu kultúrnu pracovníčku,
nepočuli, môžete len banovať. Po skon− pred sebou náročný deň. Naše ženy sa
ktorej touto cestou vyjadrujeme poďakovanie. Myslíme si, že keď aj pán starosta je zane−
čení celého programu sme všetkých se− nedali vôbec zahanbiť. Niekoľko druhov
prázdnený, má predsa svojho zástupcu a tiež poslancov, ktorých môže poveriť svojím zastu−
niorov pozvali na spoločné posedenie s chutných pokrmov, nádherne naaranžo−
povaním. Aj seniori sú občanmi Polomky, ktorí ju reprezentujú každoročne na prehliadke sú−
malým občerstvením. Na úvod sa účin− vaných na vkusne upravenom stole, lá−
kujúcim prihovoril p. František Hrablay, kalo nielen chuťové poháriky, ale bola to borov v Bacúchu, preto si zaslúžia aj trochu úcty a poďakovania.
Jednota dôchodcov Polomka.
predseda našej organizácie jednoty dô− pastva aj pre oči. Po takýchto úžasných
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
č. 35/2008 zo dňa 4. septembra 2008

o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 6 ods. 24 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení
neskorších predpisov a zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie.
Čl. 1
Materské školy
1. Výška príspevku za pobyt dieťaťa
v materskej škole je 150,50 Sk me−
sačne.
2. Príspevok sa uhrádza do desiate−
ho dňa v mesiaci.
3. Príspevok sa neuhrádza za dieťa
a) ktoré má jeden rok pred plne−
ním povinnej školskej dochádzky,
b) ak zákonný zástupca dieťaťa
predloží riaditeľovi materskej školy
doklad o tom, že je poberateľom dáv−
ky v hmotnej núdzi a príspevkov k
dávke v hmotnej núdzi,
c) ktoré je umiestnené v zariadení
na základe rozhodnutia súdu.
4. Príspevok sa uhrádza v pomer−
nej časti za dieťa
a) ktoré má prerušenú dochádzku
do materskej školy na viac ako tri−
dsať po sebe nasledujúcich kalen−
dárnych dní z dôvodu choroby alebo
rodinných dôvodov, preukázateľným
spôsobom,
b) ktoré navštevuje materskú školu
počas letných školských prázdnin len
v období prevádzky materskej školy
a vo zvyšnej časti mesiaca je pre−
vádzka prerušená
Čl. 2
Základná umelecká škola

1. Výška príspevku je mesačne
a) pre žiaka v individuálnej forme
štúdia 120,50− Sk,
b) pre žiaka v skupinovej forme štú−
dia 60,50 Sk,
c) pre dospelého 120,50 Sk
d) prípravné štúdium 60,50 Sk
2. Príspevok sa uhrádza za mesia−
ce september − december a január −
jún.
3. Príspevok sa neuhrádza ak zá−
konný zástupca žiaka predloží riadi−
teľovi školy doklad o tom, že je po−
berateľom dávky v hmotnej núdzi a
príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.
Čl. 3
Školský klub detí
1. Výška mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov na čin−
nosť školského klubu detí je 50,− Sk
2. Príspevok sa uhrádza do desia−
teho dňa v mesiaci.
3. Príspevok sa neuhrádza ak zá−
konný zástupca dieťaťa predloží do−
klad o tom, že je poberateľom dávky
v hmotnej núdzi a príspevkov k dáv−
ke v hmotnej núdzi.
Čl. 4
Školská jedáleň
1. Výška nákladov na nákup potra−
vín

a) veková kategória − do 6 rokov
− desiata 8,− Sk, obed 18,− Sk, olov−
rant 6,− Sk
b) poskytovanie obeda
veková kategória − 6−11 roční − 27,−
Sk, 11−15 roční − 29,− Sk, dospelí
stravníci − 32,− Sk.
Finančné prostriedky na nákup po−
travín sú uhrádzané stravníkmi pria−
mo na účet školských jedální.
Čl. 5
Záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ nie je vo všeobecne zá−
väznom nariadení podrobnejšia
úprava odkazuje sa na školský zá−
kon, zákon o štátnej správe v škol−
stve a školskej samospráve, zákon
o financovaní škôl a školských zaria−
dení a na vykonávacie predpisy vy−
dané na ich základe.
2. Dňom účinnosti tohto VZN sa ru−
šia Pokyny na úpravu finančných li−
mitov na nákup potravín za stravo−
vanie v zariadeniach školského stra−
vovania.
3. Zmeny a doplnenia VZN č. 35/
2008 možno vykonať iba dodatkom
schváleným Obecným zastupiteľ−
stvom v Polomke.
4. Toto všeobecne záväzné nariade−
nie schválilo obecné zastupiteľstvo
v Polomke dňa 4.9.2008.
3. Toto všeobecne záväzné nariade−
nie nadobúda účinnosť dňa: ........
V Polomke, dňa 19.8.2008
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Prepočet príspevkov podľa konverzného kurzu na euro od 1.1.2009
Názov zariadenia

Výška príspevku
Výška príspevku
Konverzný
v Sk od 1. 9. 2008 v euro od 1. 9. 2008 kurz

Výška príspevku
v euro od1.1.2009

Materská škola
Základná umelecká škola
− individuálna forma štúdia
− skupinová forma štúdia
− dospelý
− prípravné

150,50

5,−

5,−

120,50
60,50
120,50
60,50

4,−
2,01
4,−
2,01

4,−
2,−
4,−
2,−

50,−

1,66

1,66

8,−
18,−
6,−
32,−
27,−
29,−
32,−

0,27
0,60
0,20
1,06
0,90
0,96
1,06

0,27
0,60
0,20
1,06
0,90
0,96
1,06

..........

..........

..........

Školský klub detí
− ŠKD
Náklady na nákup potravín
a/ veková kategória do 6 rokov
− desiata
− obed
− olovrant
spolu
b/ veková kategória 6−11 rokov
11−15 rokov
dospelí stravníci
Čiastočná úhrada nákladov
Školská jedáleň
(platí pre všetky jedálne)

30,126

Pozn.
Materské školy, školské kluby detí vyberajú príspevky v hotovosti, v základnej umeleckej škole a v školských jedál−
ňach sa uplatňujú bezhotovostné platby

Dôvodová správa
Podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o
štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších
predpisov rozhodovali o výške pla−
teného príspevku v školách a škol−
ských zariadeniach riaditelia škôl a
školských zariadení.
Zákonom č. 245/2008 Z z. o vý−
chove v vzdelávaní (školský zákon),
ktorý je účinný od 1.9.2008, bol no−
velizovaný aj zákon č. 596/2003 Z.
z. a v § 6 ods. 24 táto kompetencia
bola daná obci.
Novým školským zákonom sa ukla−
dá obciam vydať všeobecne záväz−
né nariadenie o určení výšky príspev−

ku za pobyt dieťaťa v školách a za−
riadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
V zriaďovateľskej pôsobnosti obce
Polomka sa nachádzajú školy a škol−
ské zariadenia , ktorých sa týka ak−
tuálne VZN o výške poplatkov:
a/ školy
− materská škola
− základná umelecká škola
b/ školské výchovno−vzdelávacie
zariadenia
− školský klub detí
c/ školské účelové zariadenia
− školské jedálne
Výška príspevkov bola prekonzul−
tovaná so všetkými riaditeľmi škôl a
školských zariadení.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
(Pokrač. zo str. 1
stupca ZŠ a OŠ
Obecné zastupiteľstvo sa na svo−
jom zasadnutí zaoberalo zhodnote−
ním rozpočtu obce za I. polrok 2008
vo výdavkovej a príjmovej časti a lik−
vidácie pohľadávok . Predmetom ro−
kovania bola aj zmena rozpočtu, roz−
počtovým opatrením presun rozpoč−
tových prostriedkov v rámci schvá−
leného rozpočtu, pričom sa nemenia
celkové príjmy a celkové výdavky.
Z položky 0520 717 001 realizá−
cia novej stavby − kanalizácia na
položku 01116 717 002 − rekonštruk−
cia obecného úradu v celkovej výš−
ke 1 mil. Sk. Túto zmenu poslanci
schválili.
Prijaté všeobecne záväzné naria−
denie obce Polomka o určení výšky

príspevku na čiastočnú úhradu ná−
kladov v školách a školských zaria−
deniach si môžete prečítať na stra−
ne 4.
Poslanecký zbor vzal na vedomie
predloženie žiadosti o NFP s názvom
projektu “ Splašková kanalizácia na
uliciach Mlynská, Kukučínova,
Kaštieľna, Osloboditeľov, Zápotocké−
ho, Komenského dolná časť, Nálep−
kova” a zároveň schválilo zakúpenie
prijímačov a reproduktorov pre miest−
ny rozhlas v sume 300 tis. Sk
V bode rôzne sa poslanci zaobe−
rali plánom núdzového zásobova−
nia obyvateľov pitnou vodou v obdo−
bí krízovej situácie v obci Polomka.
Tento plán schválili.
Janka Hebeňová

Oznam pre občanov
Úsek výstavby, výroby a služieb obce
Polomka oznamuje občanom, že dňa
2. 10. 2008 sa uskutoční
mimoriadny zber
elektrospotrebičov
všetkých druhov.
Prosíme občanov, aby elektrospotrebiče
vyložili pred brány do 7.00 hod.
v deň zberu v neporušenom stave,
to znamená, aby jednotlivé súčiastky z
nich nevyberali.
Ďalej oznamujeme občanom,
že dňa 13.10. 2008 sa uskutoční
zber veľkoobjemového
odpadu.
Do veľkoobjemového odpadu patria:
matrace, nábytok, textil, wc misy a iný
odpad väčších rozmerov. Ďalej žiadame
občanov aby nedávali do veľkoobjemové−
ho odpadu elektroniku a tvrdé plasty
ako napr. záhradný nábytok,
kvetináče a podobne.
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