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Víkend s Brezinkami
FSk Brezinky, Obec Polomka
a Spolok pre obnovu kultúry a tradícií
Vás pozývajú na
Reprízu výročného programu

Života pieseň

21. 11. 2015 - sobota- o 18.00 h KD Polomka, 2€
***

Prehliadku ľudových hudieb

22. 11. 2015 - nedeľa o 14.00 h KD Polomka, 3€
Účinkujú ľudové hudby:
- Ondreja Hlaváča (Gočovo)
- Martinky Bobáňovej (Terchová)
- Miroslava Kapca (Slovenská Ľupča)
- Pokošovci (Šumiac)
- Jana Ambrózová (BB)
- Rusín Čendéš Orchestra (BB)
- Vanda Krištofová a kamaráti (Brezno)
- Brezinky (Polomka)

Prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovŕšenie krstnej milosti pokrstených, sviatosť birmovania dokonalejšie
spája s Cirkvou a bohato ich obdarúva osobitnou silou
Ducha Svätého. V západnej cirkvi názov confirmatio (v
slovenčine birmovanie) naznačuje, že táto sviatosť potvrdzuje spolu s Eucharistiou krst, zároveň posilňuje krstnú
milosť a uvádza birmovancov do kresťanského života.
Dňa 25.októbra 2015 o 11:00
hod. v kostole Jána Krstiteľa v Polomke bola vysluhovaná sviatosť
birmovania. Správca farnosti,
duchovný otec Michal Jenča, pri

V slávnostnej homílii otec biskup
zvoláva pôsobenie Ducha Svätého nielen na birmovancov, ale i na
celý slovenský národ. Následne
vysluhoval našim birmovancom

Máme novú hasičku
Zo života ZŠ
Tradície v MŠ
Úcta k starším
VZN o zriadení
obecnej polície

birmovancov i na priebehu celej
slávnosti birmovania.
V závere pán kanonik Michal
Jenča, poďakoval otcovi biskupovi Stanislavovi Stolárikovi za vysluhovanie sviatosti birmovania,
poďakoval koncelebrujúcim kňazom, birmovancom i všetkým prítomným veriacim, mladým birmovancom a birmovným matkám za
umocnenie slávnostnej atmosféry
odením sa do nášho kroja a spevokolu za sprevádzanie skladba-

Sviatosť birmovania
– dar sily Ducha Svätého

dverách kostola privítal otca biskupa Rožňavskej diecézy J.Ex.
Mons. Stanislava Stolárika. Vstup
otca biskupa do Božieho chrámu
sprevádzala pieseň veriacich Veľký kňaz k nám prichádza - .
Hlavným celebrantom svätej
omše bol otec biskup Stanislav
Stolárik v súčinnosti siedmich
koncelebrujúcich kňazov. Michal
Jenča, náš duchovný otec, pred
oltárom privítal otca biskupa
a modlil sa a modlili sme sa za
otca biskupa i k patrónovi kostola Jánovi Krstiteľovi. Po evanjeliu boli predstavení birmovanci.

sviatosť birmovania. Prijalo ju 61
mladých ľudí. Sviatosť birmovania
bola udelená pomazaním krizmou
na čele a vkladaním ruky so slovami: - Prijmi znak Daru Ducha
Svätého - .
Za mladých birmovancov vrelú,
hodnotnú a povzbudivú vďaku vyjadril otcovi biskupovi študent Marek Brozman, za rodičov odzneli
úprimné, krásne a vďačné slová
jeho matky Mgr. Moniky Brozmanovej, tak ako otcovi biskupovi,
tak i duchovnému otcovi kanonikovi Michalovi Jenšovi a všetkým,
ktorí sa podieľali na prípravu

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov starosta obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva na
deň:
29. októbra 2015 (štvrtok) o 17,00 hodine
v budove obecného úradu
Na zasadnutí boli prítomní všetci poslanci okrem Ing. Jozefa Guzmu, ktorý bol
ospravedlnený.
Program rokovania:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v obci
5/ Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber TKO
6/ Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácii
7/ Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
8/ Úprava rozpočtu – rekonštrukcia sociálnych zariadení v telocvični
9/ Schválenie členov DHZ obce Polomka
10/ VZN obce Polomka č. 60/2015 o zriadení obecnej polície v obci Polomka
11/ Rôzne
12/ Interpelácia a diskusia
13/ Záver

Starosta obce pán Lihan privítal na zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
Podľa prezenčnej listiny konštatoval, že
na zasadnutí obecného zastupiteľstva
je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo zasadnutie uznášania
schopné.
Vedením zápisnice z rokovania poveril
Janku Hebeňovú a Dianu Ďurčenkovú,
referentky obecného úradu.Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania
určil Mgr. Františka Heretu a Ing. Mariana
Jagerčíka.
Starosta obce predložil na schválenie
program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol všetkými hlasmi schválený.
Poslanec Vladimír Hrablay navrhol, aby
zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo
nahrávané a hlasovanie poslancov me-

mi k Duchu Svätému počas celej
svätej omše.
Bolo by príjemné uveriť, že naša
krásna mládež slávnostným birmovaním nezavrie bránu kostola
poslednýkrát a súčasť birmovania Eucharistiu nebude prijímať
iba v núdzi a v rozhodujúcich
životných situáciách a chvíľach,
ale svojou častou prítomnosťou
v kostole bude potešená i povzbudená i staršia generácia, že dedičstvo otcov nám Pán zachová.
Za prítomných veriacich
Mária Oceľová

novite zverejnené, kto ako hlasoval. Poukázal na porušenie zákona č. 369/1990
Zb. Navrhol zrušiť bod č. 9 schválenie
členov DHZ obce Polomka z dôvodu,
že nie je schválené VZN o požiarnej
ochrane. Ďalej navrhol prečíslovať body
programu. Obecná rada nebola zriadená
v súlade s rokovacím poriadkom. Zástupca starostu by mal byť členom obecnej
rady, čo v našom prípade nie je. Pán
Brozman, zástupca starostu sa pozýva
na zasadnutia obecnej rady.
Hlasovanie za to, aby bolo zasadnutie
nahrávané. Hlasovanie poslancov: 4 boli
za, 6 boli proti. Návrh neprešiel. Hlasovanie, aby sa vypustil bod č. 9 schválenie
členov DHZO. Hlasovanie poslancov: 6
bolo za, 4 boli proti. Návrh prešiel.
Poslanec Roman Kohút navrhol doplniť
do programu rôzne rozšíriť dozornú radu
o dvoch členov a doplniť ďalší bod vytvorenie ľadovej plochy. S predloženým
návrhom súhlasili všetci poslanci.

(Dokonč. na str. 4)
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Máme nové hasičské auto
v mesiaci november
František Brozman, SNP 109, 85 r.
Mária Horváthová, Sládkovičova 37, 85 r.
Mária Miklošková, Jánošíkova 6, 93 r.
Helena Dupáková, SNP 85, 93 r.
Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj... aby žiť za to stále stálo.

Dňa 17.10.2015 bol slávnostný deň pre členov DHZO Polomka. Podpredseda vlády a minister vnútra SR Robert Kaliňák im osobne odovzdal hasičské auto T815. Pred hasičskou
zbrojnicou ho očakávala nastúpená hasičská jednotka spolu so starostom obce Ing. Jánom Lihanom a obyvateľmi obce. Po príchode podal veliteľ Ján Harvanka hlásenie ministrovi vnútra.
Starosta obce privítal pána ministra na pôde našej obce a ostatných vzácnych hostí. Minister
vnútra vo svojom príhovore vyzdvihol činnosť dobrovoľných hasičov, zdôraznil ich potrebu pre
obce najmä pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm a likvidácii požiarov. Po odovzdaní
kľúčov uviedli hasičské vozidlo do života postriekaním šampanským. Nasledovala obhliadka
vozidla a diskusia s hasičmi a občanmi.
Ján Harvanka

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2015

Narodení:

Fizoľa Dušam, Hronská 28
Nosková Zuzana, Kraskova 5
Harvanová Kristína, Hronská 21
Berkiová Ivana, Hronská 21
Prihlásení: Dupák Samuel, Komenského 22
Odhlásení: Oceľ Ján, Zápotockého 57
Kvoriak Ján, SNP 104
Ing. Terézia Janúšková Skoršepová PhD.
Hámor 5
Zomretí:
Kováč Pavol, Komenského 85, 65 r.
Ďuricová Bibiana, Štúrova 9, 48 r.
Ambroz Ján, Mlynská 7, 82 r.
		
Počet obyvateľov k 31.10.2015 - 2986

SPOMÍNAME
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal,
len bolesť v srdciach, smútok, prázdny domov
a spomienky nám ponechal.
Kto Vás poznal, ten pozná našu bolesť,
ten vie čo sme vo Vás stratili.
V našom srdciach žijete večne ďalej spite sladko, veď sa opäť stretneme.
Dňa 9. októbra uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš drahý otec
Ladislav Onisko
a zároveň 11. novembra uplynulo 6 rokov, čo stíchlo srdiečko našej
milovanej mamy
Emílie Oniskovej
Kto ste ich poznali, venujte im spomienku a tichú modlitbu.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Erika a Ingrid s rodinami,
rodina Buvalová.
...
Smutný je náš domov, prázdno je v ňom,
len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôžeme vás zobudiť ani najkrajším slovom,
len dať vám kytičku a povedať otec, mama, zbohom.
Dňa 3. novembra sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia nášho drahého
Michala Pohorelca
a 14.septembra uplynulo 12 rokov od úmrtia našej
milovanej
Anny Pohorelcovej
S láskou a úctou spomína dcéra s manželom,
vnuci Jaroslav a Marek s rodinami
...
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plameňoch sviečky sa za Teba modlíme.
Nemohla si tu s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 15.11 si pripomíname smutné 5. výročie úmrtia milovanej mamy
Magdalény Vengerovej
S bolesťou v srdci spomína syn Ondrej a nevesta
Mária s rodinou.
...
Ďakujeme Ti nad hrobom, v srdciach máme veľký žiaľ, s tebou letí
naše zbohom, až k nebeským výšinám
Dňa 23. novembra si pripomenieme smutné 5. výročie úmrtia nášho dobrého manžela, otca, svokra
a starého otca
Jozefa Šuchaňa
Spomína manželka, syn Jozef a dcéra Lucia
s rodinou.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú modlitbu a spomienku.

Poďakovanie
Smútiaca rodina vyslovuje úprimné poďakovanie rodine, priateľom a známym,
ktorí dňa 3.11.2015 odprevadili na poslednej ceste
nášho drahého zosnulého
Vladimíra Skaloša.
Osobitné poďakovanie
chceme vysloviť členom
Dobrovoľného hasičského
zboru obce Polomka.
Zároveň ďakujeme za
prejavy sústrasti a kvetinové dary.
...
Už nikdy neuvidí slnko,
ktoré svieti na naše krásne
hory, ktoré mala tak veľmi rada a taktiež všetkých
ľudí. Mala pred sebou ešte
veľa plánov, no Boh chcel
a musela od nás odísť, ale
v našich srdciach zostane
navždy.
Ďakujeme všetkým,
ktorí sa zúčastnili pohrebu našej dcéry Bibianky
Ďuricovej, za prejavenie
sústrasti, kvetinové dary
a modlitby. Hlavne ďakujeme rodine, priateľom,
kolegom a kolegyniam,
študentom bývalej triedy a
spolužiakom s pani učiteľkou Oceľovou a všetkým
jej známym. Pánovi farárovi Jenčovi, ktorý ju
navštívil aj v nemocnici.
Taktiež speváckemu zboru. Smútiaca rodina, dcéra
s priateľom, rodičia, brat s
rodinou a sestra s rodinou.

Opeknela Evina záhrada
Pamätníci si iste spomenú
na Evinu záhradu. Rozprestierala sa v strede Polomky.
Oplotená veľká parcela,
rástli v nej stromy a tráva.
Naproti súčasnému zdravotnému stredisku bol do nej
vchod. V malom domčeku
tam žila staršia pani. Či sa
volala Eva, ktovie? Polomčania dali záhrade názov
„Evina záhrada“.
V poslednom roku sa z
Evinej záhrady stal krásny
park. Ošumelý Kultúrňak sa
zaskvel v novom šate.
Cintorín a okolie kostola
dostali dôstojnejší vzhľad.
Vďaka duchovnému otcovi

farnosti. Vďaka obecnému
zastupiteľstvu na čele s pánom starostom.
Vďaka všetkým, ktorí sa
na diele podieľali v tom horúcom lete aj na kolenách
pracovali.
Ceňme si to, vážme si to,
chráňme si to!
Ďakujeme.
Občania Polomky

INZERCIA
Predám palivové drevo.
Lacno. 6193719

A-Šport

Obchodný dom Jednota
Brezno
Ponúkame:

značkový textil,
značkovú obuv – trekovú, halovú,
termooblečenie

Doplnky:

kúpacie čiapky, okuliare,
šatky BUF, pršiplášte,
bandáže, návleky,
trekové palice, batohy

Kupón na zľavu 13%
Platí do 30.11.2015
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Zo života Základnej školy
Vysoký vek tají múdrosť života,
bielučký vlas skrýva dávne starosti.
Útrapy do tváre vpísal čas,
ale srdce mladé rozsvieti
lásku v nás.
Pri príležitosti Mesiaca úcty
k starším želajú všetko najlepšie
žiaci ZŠ Polomka

Tradície v materskej škole:
Bobaľky
V materskej škole ožívajú
polomské tradície. V jeden
októbrový deň nachystali pani
učiteľky ingrediencie: uvarené

Staroba sa nás týka. Je prirodzenou súčasťou nášho života.
Práve mesiac október je Mesiacom úcty k starším a pripomína
nám, aby sme si uctili seniorov a dali im najavo svoju náklonnosť.
Aj žiaci našej školy si spomenuli nielen na svojich starých
rodičov, a to na hodinách výtvarnej výchovy, ale aj na našich
bývalých učiteľov, ktorým pripravili malé pozornosti.
Ako každý rok, aj tento rok sme si spomenuli na všetkých tých,
ktorí už nie sú medzi nami. Neobišli sme ani hrob zosnulej manželky básnika Janka Kráľa Márie Kráľovej. A tak sme symbolickú sviečku zapálili spolu zo spolužiačkami a pani učiteľkami
14.10 2015 na cintoríne v Polomke. Pri tejto príležitosti sme
si uctili pamiatku bývalých učiteľov a venovali sme im tichú
spomienku .
Halloween
Pri príležitosti slávenia starého keltského sviatku duší (od
31.10. do 1.11.) sme si na hodinách výtvarnej výchovy zhotovili
čarodejnice, ježibaby, strigy v životnej veľkosti ako spomienku
tohto pre nás neznámeho sviatku. Neznáme sú aj strašidelné
postavy, ktoré my dnes poznáme ako - zlí anjeli, bubáci.
Oslava plodov Zeme
Je tu jeseň, ktorá hýri pestrofarebnými farbami, a preto sa aj
tento rok konala 22. 10. 2015 “Oslava plodov Zeme.“ Hlavnou
organizátorkou tohto podujatia bola vedúca metodického združenia p. uč. Emília Mesiarkinová.
Deti doniesli z domu tekvice, gaštany, zemiaky, šípky, trnky,
listy ....
Pod vedením pani učiteliek sa rozdelili do skupín podľa záujmov:
1.skupina vyrezávala tekvice,
2. skupina tvorila sovy z prírodného materiálu,
3. skupina varila jedlá zo zemiakov.
Deti pracovali veľmi usilovne. Svedčí o tom výstavka ich prác
na dolnej chodbe. Za usilovnú prácu boli odmenení dobrým jedlom, ktoré im pripravili ich kamaráti.

STRANA 3

zemiaky, múku, soľ a iné, pripravili pomôcky na varenie.
Spoločne s deťmi sa zahrali
na kuchárov a uvarili tradičné

polomské jedlo Bobaľky. Pani
učiteľka Marta najprv deťom
vysvetlila zásady hygieny pri
varení. Príprava cesta spočívala v ochutnávaní varených
zemiakov, ktoré deti podusili
a pridali ostatné ingrediencie.
V spolupráci s hlavným kuchárom Jakubkom vymiesili
cesto. Deti si rad radom vyskúšali šúlanie cesta, čo sa im
veľmi páčilo. Išlo im to jedna
radosť a určite si prípravu cesta a šúlanie zopakujú aj doma
s mamičkami. Nasledovalo
varenie a ochutenie sladkých
bobaľkou. Nakoniec deti zaslúženie po dobre vykonanej
práci chutné jedlo okoštovali,
aj pršteky pooblizovali.
J. Vengerová

Putovná výstava šlabikáre
Každý z nás si pamätá svoju
prvú knihu, z ktorej sa v prvej
triede učil čítať. Aj naši škôlkári sa tešia na tú chvíľu, keď
zasadnú do školských lavíc
a vezmú do rúk svoju prvú
učebnicu. Tento mesiac mali
možnosť vidieť a „prečítať“ si
šlabikáre detí z celého sveta.
Videli sme šlabikáre z Európy,
Ameriky, Ázie, Afriky, dokonca
aj učebnice pre nevidiace deti.
Najviac nás zaujali historické
tabuľky a počítadlá, pretože
také v dnešnej modernej dobe
už nepoznáme.
J.Vengerová

Úcta k starším
Tak ako každý rok, aj teraz 22.10. boli pozvaní dôchodcovia a členovia JDS na slávnostné posedenie
z príležitosti mesiaca úcty k starším. Na tomto posedení, ktoré poriada obecný úrad, prítomných privítala kultúrna pracovníčka Diana Ďurčenková a zároveň popriala všetkým príjemné posedenie. Ďalej sa
všetkým prítomným prihovoril starosta obce Ing. Ján Lihan, a tiež pán kanoník Michal Jenča. Spevácka skupina senior Brezinky spríjemnila toto popoludnie kultúrnym programom. Predstavili sa scénkou
„Faldanie sukieň“, na pobavenie a zasmiatie porozprávali vtipné príhody, a nakoniec zaspievali ľudové
pesničky za doprovodu harmonikára Mateja Vojtku. Po kultúrnom programe nasledovalo občerstvenie
a potom už len príjemné posedenie pri hudbe a pesničkách.
Anna Ďurčenková
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
o zriadení obecnej polície v obci Polomka č. 60/2015
Obecné zastupiteľstvo obce Polomka
podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade
so zákonom SNR č. 564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:
§1
Úvodné ustanovenie
1)
Zriaďuje sa Obecná polícia obce
Polomka (ďalej len „obecná polícia“)
s účinnosťou od: prvý polrok 2016.
2)
Obecná polícia je poriadkový
útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v
obci a plní úlohy stanovené zákonom
o obecnej polícii a to najmä:
zabezpečuje verejný poriadok v
obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,
spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj
iného majetku v obci pred poškodením,
zničením, stratou alebo zneužitím,
dbá o ochranu životného prostredia v obci,
(Pokrač zo str. 1)
Starosta obce predložil návrh,
aby do návrhovej komisie boli
zvolení poslanci:Roman Bešina,
Mgr. Ivana Šandorová, MUDr.
Dušan Maruškin, K návrhu neboli žiadne pripomienky a návrhová komisia bola jednomyseľne zvolená.
Správu o plnení uznesení
obecného zastupiteľstva predložil Ing. Jozef Svetlák, hlavný
kontrolór obce. Poslanci v tomto
bode apelovali na kontrolu uznesenia o preskúmaní územného
plánu obce a nezrovnalosti vo
zverejnených zápisniciach zo
zasadnutí obecného zastupiteľstva. Po diskusii k týmto
problémom poslanci zobrali na
vedomie správu o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti.
Správy o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na
školách v obcipredkladajú riaditeľky škôl -MŠ - Elena Lunterová, ZŠ – RNDr. Magdaléna Sviteková, ŠZŠ – Ing. Anna Švidraňová, SZUŠ – Mgr. Skladaná.
Správa o ZŠ nebola doručená.
Zaslaná bude dodatočne.
K predloženým správam MŠ,
ŠZŠ a SZUŠ nemali poslanci
pripomienky. Poslanci sa zaoberali aj otázkou o personálnom zložení rady školy, zmenami v štátnom vzdelávacom
programe a potrebou zapájať
žiakov do činnosti obce. Obecné zastupiteľstvo zobralo na
vedomie správy o výsledkoch
výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v obci Materskej
školy, Súkromnej základnej

dbá o dodržiavanie poriadku,
čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,
vykonáva všeobecne záväzné
nariadenia obce, uznesenia obecného
zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.
3)
Obecná polícia v Polomke plní i
ďalšie úlohy vymedzené obecným zastupiteľstvom a starostom obce.
§2
Organizácia obecnej polície
Organizáciu obecnej polície určuje
zákon o obecnej polícii a v jeho medziach ju upravuje organizačný poriadok obecnej polície. Počet, hierarchiu,
vybavenie a finančné zabezpečenie
zamestnancov na návrh starostu
schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
§3
Pôsobnosť obecnej polície
1)
Obecná polícia pôsobí na území
obce Polomka.
2)
Pri plnení úloh na území obce
majú príslušníci polície postavenie verejného činiteľa.
3)
Príslušníkom polície sa môže
stať len bezúhonná osoba, staršia ako
21 rokov, ktorá je telesne, duševne a

odborne spôsobilá na plnenie úloh
obecnej polície.
4)
Príslušník obecnej polície skladá
sľub do rúk starostu.
§4
Riadenie a zastupovanie
1)
Činnosť obecnej polície riadi jej
náčelník a za týmto účelom najmä:
organizuje prácu príslušníkov
obecnej polície,
podáva starostovi obce správy
o situáciách na úseku obecných vecí
verejného poriadku, o výsledkoch činnosti obecnej polície, o závažných veciach ho vyrozumie okamžite,
spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru PZ SR, orgánmi štátnej
zdravotníckej správy, orgánmi ochrany
životného prostredia a inými orgánmi,
predkladá starostovi požiadavky
na zabezpečenie činnosti obecnej polícia a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov,
zabezpečuje odborný výcvik
a školenia príslušníkov obecnej polície,
podáva starostovi návrhy súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi
príslušníkov obecnej polície a plní úlohy podľa pokynov starostu.
2)
Náčelníka v čase je neprítomnosti zastupuje ním poverený prísluš-

ník obecnej polície.
§5
Povinnosti a oprávnenia
príslušníkov obecnej polície
1)
Spôsob výkonu policajnej služby
vychádza z princípov, ktoré upravujú:
Ústava Slovenskej republiky,
Zákon SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov,
Zákon SNR č. 564/1991 Zb.
o obecnej polícii v znení neskorších
zmien a doplnkov,
2)
Podrobnú úpravu organizácie
obecnej polície bude obsahovať Organizačný a prevádzkový poriadok obecnej polície obce Polomka.
§6
Záverečné ustanovenia
1)
Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 60/2015 sa uznieslo
obecné zastupiteľstvo v Polomke dňa
29.10.2015 uznesením č. 70/2015.
2)
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 13. 11.
2015.

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
umeleckej školy, Základnej školy, Špeciálnej základnejškoly.
Správu o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácii a zberu
TKO predložila Zuzana Piliarová, referentka úseku výroby,
výstavby a služieb.
V rozprave poslanci diskutovali
o lokalitách a likvidácii čiernych
skládok, o nelegálnom zhromažďovaní odpadu na starom ihrisku a na cintoríne. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie
správu o nelegálnych skládkach
odpadu, likvidácii, zbere TKO.
Pri prerokovaní plánu zimnej
údržby miestnych komunikácií, ktorý predložil Marián Kán,
vedúci úseku výroby, výstavby
a služieb, boli poslanci oboznámení s harmonogramom údržby
ciest podľa poradia dôležitosti.
Plán zobrali na vedomie.
O príprave na lyžiarsku sezónu
poslancov informoval starosta
obce. Objednaných je 300 kW
elektrickej energie na november, aby sa mohli začať skúšky
vleku a práce na jeho údržbe.
Zároveň je nutné skrátiť dĺžku
lana. Ďalším krokom je vyčistiť nasávacie potrubie z Hrona
do podávacej čerpacej stanice,
odskúšať jej funkčnosť. Po tomto kroku je potrebné odskúšať
čerpaciu stanicu v budove. Tieto
kroky je možné robiť iba vtedy,
keď je objednaných 300 kw el.
energie, lebo mimo sezónu je
objednaných iba 20 kw. V rozprave k tomuto bodu sa poslanci venovali otázke zľavnených

lístkov pre našich občanov, ktorí
majú v stredisku pozemky. Starosta obce oponoval faktom, že
zľavnené lístky boli našimi občanmi zneužívané a takisto že
je množstvo občanov, ktorí dali
svoje pozemky pod miestne komunikácie alebo platili za kanalizačné zberače a tiež nedostali
žiadnu kompenzáciu.
Úprava rozpočtu – rekonštrukcia sociálnych zariadení v
telocvični – predložil starosta
obce. Vodovodné potrubie v telocvični ide popod podlahu šatni
a je deravé. Z tohto dôvodu je
potrebné vykonať rekonštrukciu
vodovodného potrubia, nové
sociálne zariadenia,umyvárky,
sprchy, výmenu okien na týchto miestnostiach. Treba spraviť
pravú časť ( šatne, WC ). Čo sa
týka chodby, bolo by potrebné
vymeniť niektoré okná a niektoré zamurovať. Je nutné pred
telocvičňu doviesť vodu pre požiarny hydrant.Ing. Príboj urobil
rozpočet na 13 869 EUR vrátane okien. Keďzarátame k tomu
vodovodné potrubie a odpady, navýši sa to na 15 000 €.
V novembri je ohlásená výzva
na budovy v správe obci, kde
je vyčlenených 150 mil. EUR,
avšak nemáme záruku, že budeme úspešní. A telocvičňa je
v súčasnosti v havarijnom stave.
Obecné zastupiteľstvo schválilo
zmenu rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 4/2015 na rekonštrukciu sociálnych zariadení
v telocvični ZŠ.

VZN obce Polomka č. 60/2015
o zriadení obecnej polície
v obci Polomka
VZN bolo pripravené a zverejnené na obecnej tabuli, neboli
vznesené žiadne pripomienky.
Poslanci mali urobiť prieskum
k zriadeniu obecnej polície medzi občanmi.
V rozprave poslanci prezentovali svoje postrehy z vykonaného prieskumu, zdôvodňovali
sa hlasy pre aj proti. Diskutovali
o možnostiach aj štátnej polície,
aj občianskych hliadok dobrovoľných ako aj zo štátneho
projektu. Obecné zastupiteľstvo
schválilo Všeobecne záväzné
nariadenie obce Polomka č.
60/2015 o zriadení obecnej polície v obci Polomka.
Komisia pre šport a agroturistiku sa zaoberala možnosťou vytvorenia ľadovej plochy pri ČOV
a zaslala žiadosť o vydanie stanoviska k vydaniu vyjadrenia
k terénnym úpravám na pozemku KN-C č. 786/3 v katastrálnom
území obce Polomka. Správa
Národného parku Nízke Tatry

Ing. Ján Lihan, starosta obce
zaslala podporné stanovisko.
Okresný úrad Brezno odbor životného prostredia taktiež zaslal
súhlasné vyjadrenie k projektu
terénnych úprav plochy, na ktorej by mala byť vytvorená ľadová
plocha. K tomuto bodu Obecné
zastupiteľstvo žiada vytvoriť komisiu na posúdenie miesta pri
ČOV k vytvoreniu ľadovej plochy
v zložení :starosta obce, predseda komisie pre šport a agroturistiku, zástupca Okresného úradu
životného prostredia, stavebná
komisia
V bode Rôzne sa poslanci zaoberali žiadosťami o kúpu bytu,
obecných pozemkov, žiadosťou
o rozšírenie verejného osvetlenia. V interpeláciách poslanci
riešili internetovú stránku obce,
podávali návrhy na jej vylepšenie, potrebu výmeny členov dozornej rady Obce Polomka s.r.o,
informovanosť občanov o zbere
separovaného odpadu.
Starosta obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Zo zápisnice z OZ spracovala
Diana Ďurčenková

Volejbalový turnaj
Komisia pre šport a agroturistiku OÚ Polomka pozýva
občanov na volejbalový turnaj o putovný pohár starostu
obce pri príležitosti 83. výročia Polomskej vzbury, ktorý
sa uskutoční dňa 21. novembra2015 o 11.00 hod. v telocvični základnej školy.
Tešíme sa, že prídete povzbudiť domácich hráčov, ako
aj hráčov susedných obcí.
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