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Príbeh Svätej noci.
Uprostred vľúdnej prírody jaskyňa,
Matka s Ježišom milo spomína:
-Vlny extázy rajského mora
vynášali ma do sfér pokoja.-
-Spíš Mária? – ďaleký hlas,
ozvena tíško spája nás.
Hlas slabý, duša sa nepohla.
Do predpoznania Boha stúpla
a stále bližšie, až k nemu,
k cieľu vôľou Jeho určenému.
Si to Ty, ktorý si sa zrodil,
som to ja, čos ma vtedy stvoril,
alebo Ty si ma pohltil,
byś ma z Trojžiarenia zrodil?
Potom z chóru na chór zostup,
z hviezdy na hviezdu postup,
jemnosť oblaku nás objíma nežne,
zostúpim s Drahokamom blažene.
On hneď na rodnej hrude leží
a Jozef v ústrety mu beží.
Obaja sme sa Ti klaňali,
Bohu sme vďaku vzdávali.
Ó, príjmi Pane, obetu Syna,
by sa zmyla ľudu Tvojho vina.
Príbeh narodenia nášho Pána
rozprávala Jeho vzácna Nama.

Inšpirovaná 3.dielom Márie Valtorty – Evan-
jelium ako mi bolo odhalené- venuje čitateľom 
Polomských noviniek Mária Oceľová

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

Krásne prežitie vianočných sviatkov Vám praje redakcia.

Reštaurácia Bučnik
Lyžiarske stredisko Polomka

Vás pozýva na
SiLVeStRoVSkú záBaVu

Objednávky na čísle:
0910 954 639

Reštaurácia Bučnik Polomka
19:00 hod.

Silvestrovské menu:
Jägermeister

Kačací vývar s cestovinou
Plnená bravčová 

panenka,zemiaky,
zeleninové obloženie

Zamatový zákusok
Šampanské  0,375 l

Silvestrovská kapustnica, chlieb

Ohňostroj a DJ Maťo
Cena vstupenky: 26,- €

Voňavá krása
Ako máme
separovať
Víkend z Brezinkami
Mikuláš v škole
Volejbalový turnaj
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INZERCIA

Narodení:  Dibdiak Marek Osloboditeľov 39
 Berky Radoslav Hronská 41
 Hrablayová Nela Zápotockého 52
Prihlásení:  Mgr. Jana Cabanová Osloboditeľov 28
 Šoltysová Lívia Komenského 51
 Šoltys Andrej Komenského 51
 Šoltys Alexander Komenského 51
 Belko Pavel Sládkovičova 32
 Mikloško Ján Zápotockého 41
 Miklošková Lívia Zápotockého 41
 Bartošová Laura Zápotockého 41
Odhlásení : 0
Zomretí:  Skaloš Vladimír Zápotockého 45 64 r.
Počet obyvateľov k  30.11.2015 - 2996

Emília Maruškinová Štúrova 108 91 r.
Mária Murínová Sládkovičova 46 92 r.
Sidónia Balažová Osloboditeľov 47 90 r.
Štefan Mikloško Odbojárov 14 90 r.
Ján Mesiarkin Komenského 99 80 r.
Anna Jagerčíková Komenského 59 80 r.

Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle.
Prešli ste životom predlhé míle.
Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.

Milým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdra-
via do ďalších dní a rokov života

Dňa 12. decembra 2015 sme si pripomenuli 1. 
výročie úmrtia nášhodrahého brata a ujčoka

Františka Kaštana.
Odišiel, nie je medzi nami, no v našich srdciach 
zostáva navždy s nami.

S láskou spomínajú sestra a netere.
...

Len ten kto stratil koho mal rád,
Pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Odišiel si tíško otec, už nie si medzi nami,
Ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
Dňa 10. Decembra sme si pripomenuli desiate 
výročie úmrtia nášho otca, starého a prasta-
rého otca

Jozefa Vernárskeho
S láskou a úctou spomína syn Milan s manžel-

kou, vnuk Richard, vnučka Zuzana s rodinou
a ostatná príbuzná rodina

...
Dňa 17. decembra 2015 sme si pripomenuli 
15. výročie od úmrtia mamy a starej mamy

Gitky Majerčíkovej.
S láskou spomínajú deti

a vnúčatá

Hľadáme dlhodobý podnájom. Mladá rodina 
s malým dieťaťom. Požadujeme minimálne 

jednu izbu a sociálne zariadenia. Ponúknite. Prosím volajte 
telefónne číslo 0940 711 926.

Pneumatiky a odpadové pneumatiky
§ 69

Základné ustanovenia
(1) Tento oddiel sa vzťahuje na pne-
umatiky, ktoré boli na trh Sloven-
skej republiky uvedené samostat-
ne alebo na kolesách motorových 
vozidiel95)  a nemotorových vozi-
diel96) bez ohľadu na ich výrobnú 
značku a dátum ich uvedenia na 
trh, ako aj na použité pneumatiky 
pre motorové a nemotorové vozi-
dlá, ktoré boli uvedené na trh Slo-
venskej republiky ich cezhraničnou 
prepravou z iného členského štátu 
do Slovenskej republiky alebo do-
vozom na účel ich protektorovania 
a na nakladanie s odpadovými pne-
umatikami.
(2) Ak v tomto oddiele nie je usta-
novené inak, vzťahujú sa na pneu-
matiky podľa odseku 1 a na nakla-
danie s odpadovými pneumatikami 
všeobecné ustanovenia tohto záko-
na.
(3)  Pneumatika na účely tohto 
zákona je súčasť sústavy kolesa, 
určeného pre motorové vozidlá 
a nemotorové vozidlá, vyrobená 
z prírodného kaučuku alebo syn-
tetického kaučuku bez ráfikov. 
Pneumatikou je aj protektorovaná 
pneumatika.
(4)  Protektorovaná pneumatika je 
pneumatika, ktorej opotrebované 
časti boli obnovené studenou me-
tódou protektorovania alebo tep-
lou metódou protektorovania.

(5) Odpadová pneumatika je pneu-
matika, ktorá je odpadom.
(6)  Výrobca pneumatík je fyzická 
osoba – podnikateľ alebo právnic-
ká osoba, ktorá v rámci svojej pod-
nikateľskej činnosti bez ohľadu na 
použitú techniku predaja, vrátane 
predaja na základe zmluvy uzatvá-
ranej na diaľku, uvádza pneumati-
ky na trh Slovenskej republiky. Za 
výrobcu pneumatík sa nepovažuje 
osoba, ktorá v rámci svojej podni-
kateľskej činnosti dodáva pre výro-
bu motorových vozidiel alebo ne-
motorových vozidiel pneumatiky, 
ktoré boli následne namontované 
na tieto vozidlá ako súčasť štan-
dardnej výbavy.
(7)  Uvedenie pneumatiky na trh 
sa na účely tohto zákona rozumie 
prvé dodanie pneumatiky z etapy 
výroby, protektorovania a cezhra-
ničnej prepravy z iného členského 
štátu do Slovenskej republiky alebo 
dovozu z iného ako členského štátu 
do Slovenskej republiky do etapy 
distribúcie, spotreby alebo použí-
vania na trhu Slovenskej republiky 
v rámci podnikateľskej činnosti za 
poplatok alebo bezplatne.
(8) Spätný zber odpadových pneu-
matík je bezplatný zber odpadovej 
pneumatiky distribútorom pneu-
matík od jej držiteľa bez podmien-
ky viazania na kúpu novej pneuma-
tiky alebo iného tovaru.
(9) Distribútor pneumatík je fyzická 
osoba – podnikateľ alebo právnic-

ká osoba so sídlom alebo miestom 
podnikania na území Slovenskej re-
publiky, ktorá poskytuje pneuma-
tiky v rámci svojej podnikateľskej 
činnosti konečnému používateľovi 
samostatne alebo ako súčasť servi-
su; za distribútora pneumatík sa po-
važuje aj ten, kto vykonáva výmenu 
pneumatík bez ich predaja.
(10)  Trhový podiel výrobcu pneu-
matík pre príslušný kalendárny rok 
sa vypočíta ako podiel množstva 
ním uvedených pneumatík na trh 
v predchádzajúcom kalendárnom 
roku a celkového množstva pne-
umatík uvedených na trh v pred-
chádzajúcom kalendárnom roku; 
množstvo pneumatík sa vyjadruje v 
hmotnostných jednotkách.

§ 70
Povinnosti výrobcu pneumatík

Výrobca pneumatík je v súlade s 
povinnosťami uvedenými v  § 27 
ods. 4 povinný zabezpečiť
a)  nakladanie s odpadovými pne-
umatikami vyzbieranými v prísluš-
nom kalendárnom roku v Sloven-
skej republike v rozsahu svojho 
trhového podielu pre príslušný 
kalendárny rok,
b)  spätný zber odpadových pneu-
matík prostredníctvom distribútora 
pneumatík,
c)  prevzatie odpadových pneuma-
tík vyzbieraných v rámci spätného 
zberu odpadových pneumatík,
d)  odovzdanie odpadových pneu-

SÚŤAŽ  V PEČENÍ MEDOVNÍKOV : 
„VOŇAVÁ KRÁSA“

   Aj keď Vianoce neklopali  ešte 
na dvere, žiaci v  Základnej škole 
v  Polomke sa tento rok poponá-
hľali s  pečením medovníkov. Už 
dva týždne krásne rozvoniavali 
medovníky po našej škole.
   Dňa 12. 11. 2015 sa konala v škol-
skej jedálni školská súťaž  pod ná-
zvom „Voňavá krása“, na ktorej sa 
zúčastnilo 54 žiakov.
   Všetkých prítomných privítala 
pani učiteľka Bartošíková. Zároveň 
predstavila porotu, ktorú tvorili : 
Kristínka Dratvová, Zuzka Buvalo-
vá – víťazky celoslovenskej súťaže 
v pečení a zdobení medovníkov v 
Hybiach, Iveta Kohárová – bývalá 
p. riaditeľka ZŠ, Eva Skalošová – 
bývalá p.učiteľka ZŠ, Janka Rače-
ková – zástupkyňa Zväzu včelárov.
Žiaci druhého až piateho ročníka 
zdobili medovníky a  starší žiaci 

si museli najskôr  vyvaľkať cesto, 
vykrojiť  rôzne tvary, upiecť me-
dovníky, vymiešať  polevu na zdo-
benie a vyzdobiť svoje medovníky.
Vládla tu príjemná atmosféra, 
rozvoniavalo medovníkové cesto. 
P. uč. Bartošíková usmerňovala 
žiakov pri práci. Deti boli veľmi 
usilovné a  každému záležalo na 
tom, aby bol jeho medovník čo 
najkrajšie vyzdobený. O to,aby sa 
cesto pekne upieklo,dbala v škol-
skej kuchyni p.uč.Latináková.
   Ich prácu pozorne sledovala po-
rota. Táto mala dosť náročnú prá-
cu, pretože všetky medovníky boli 
krásne. Nakoniec sa rozhodli.
1. kategória:
1. miesto : Karin Danieličová 2.A
2. miesto: Lukáš Štulajter 2.A
3. miesto: Miroslava Predajňová 
3.A

2. kategória:
1.miesto: Natália Michalková 4.A
2. miesto: Patrik Kubaský 6.A
3. miesto: Darinka  Čarnogurská  
5.A
3. kategória:
1.miesto: Viktória Pohančaníková 
7.A
2. miesto: Simona Mesarkinová 
9.A
3. miesto: Alena Kubušová 9.A
   Víťazi boli odmenení vecnými 
cenami, ktoré ich potešili. Tí, ktorí 
neobsadili žiadne miesto, neodišli 
naprázdno, ale dostali formičku 
na vykrajovanie medovníkov. Boli 
motivovaní, aby sa nevzdávali, ale 
pokračovali ďalej.
   Želáme všetkým, aby ich medov-
níky prispeli k  zachovaniu tradícií 
a čaru Vianoc.

ZŠ

PLASTY na Lisovanie – PET Fľaše 
(fľaše od limonád, piva)
Plasty-kuchyňa-kupelňa(nádo-
by od kečupov, saponátov,
šampónov, aviváže, bandasky 
od olejov a iné)
PLASTY tvrdé –( záhradný ná-
bytok, kvetináče, vedrá, hračky 
z plastov)
SKLO – (sklenené fľaše aj fareb-
né,tabuľové sklo,všetko, čo je zo 
skla okrem
Lepeného skla-autosklo)
PAPIER- (časopisy ,noviny, le-
táky a  knihy-treba zviazať do 
balíkov)

PAPIER LEPENKA – (kartóny, 
krabice od obuvi-treba rozložiť 
a zviazať do balíka)
ŽELEZO – ľahký kov – (obaly 
z nápojov a konzerv -čisté)
ŽELEZO -  ťažký kov - (hrnce, 
kuchty, zvyšky po demolácii zá-
hradok, brán atď.)
AUTOBATÉRIE – (veľké aj malé 
z áut, motoriek)
MALÉ Batérie – (všetkého dru-
hu-baterky z ovládačov, mobi-
lov a pod.)
POLYSTYRÉR - (zvyšky zo za-
tepľovania a prepravných oba-
lov )

TAKTO VYTRIEDENÉ A PRIPRA-
VENÉ KOMODITY STAČÍ VYLO-
ŽIŤ V ČASE ZBERU PRED BRÁNU 
RODINÉHO DOMU.
DREVNÝ ODPAD – konáre z 
ovocných a okrasných stromo-
v-(odvoz na vlastné náklady na 
Vyhon-nad cestárov, pri čističke 
odpad. vôd)
BIOLOGICKÝ ODPAD – tráva, 
lístie, zelina - (odvoz na vlastné 
náklady – čistička odpadových 
vôd - kompostovisko v areáli)

Zuzana Piliarová,
odpadové hospodárstvo

Dňa 27.12.2015 o 12.00 hod. sa uskutoční tradičný volej-
balový turnaj ulíc našej obce, a preto je už čas formovať 

družstvá a začať s tréningom.
Nadšenci tohto športu trénujú každú sobotu od 18.00 hod. v 

telocvični ZŠ, kde Vás radi privítajú.

Reštaurácia Bučnik prijme do zamestnania počas 
lyžiarskej sezóny 2015/2016

čašníka/čašníčku.
Požiadavky: flexibilita, vyučený v odbore

Info: 0910 954 639

ako máme separovať a kde to máme dávať

Výňatok zo zákona 79/2015 o odpadoch, ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2016

(pokračovanie na strane 4)
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    Rada si spomínam na ,,matičné roky“ v Polomke, keď 
sme pripravovali národopisné vystúpenia, posedenia s 
kultúrnym programom i pohostením, fašiangové zábavy, 
mikulášske večierky, zúčastňovali sme sa i na spoločných 
akciách Horehronia, okresu, ba i v Prahe a zapájali sme sa 
so rôznych projektov a bol to práve náš MO MS, ktorý bol 
garantom projektov VOCA. Naše národopisné programy 
neboli vždy a každým pochopené, keďže nám matičiarom 
záležalo na zachovávaní tradícií a tanečné vložky súborov 
boli len doplnkom a oživením programu, čo často mnohí 
vtedajší miestni kritici nevedeli a nechceli pochopiť, totiž 
MO MS nebol súbor, ale v rámci svojich možností chcel, 
aby sa pre budúce generácie zachoval ľudový život aspoň 
na videokazetách i ako písomná pamiatka.
   Podobne ako my sme od roku 1994 do roku 2001 pôso-
bili predovšetkým národopisne, tak i teraz súbor Brezinky, 
vďaka, že ho máme, postupuje podobne, no okrem náro-
dopisných scéniek tu má hlavné uplatnenie tanec, ľudová 
pieseň a ľudová muzika.
   Na predstaveniach súboru Brezinky si divák nájde všet-
ko, k vôli čomu príde.
   Aj brezinkári sa riadia výrokom – Dedičstvo otcov zacho-
vaj nám, Pane-, preto je na mieste, ak sa tu spájajú národ-
pisné scénky s temperamentnými čardášmi, originálnymi 
piesňami doprevádzanými prekrásnou ľudovou muzikou, 
ktorá na poslednej repríze – Života pieseň- vyvolala u mňa 
zimomriavky z pocitu krásna.
   Čo je krásne, je krásne a tak chválime najvyššieho Darcu 
krásna a i keď doma nie je nikto prorokom, dobrá a obetavá 
práca sa chváli sama. Výsledky úspešnej práce Breziniek 
chválime i my narodení v mladších rokoch a želáme im, 
aby ich blahodárny dážď kultúry stále osviežoval, aby sa 
nikdy neprestali zelenať.

S uznaním Mária Oceľová

   Tak akosi sme neoficiálne na-
zvali novembrový víkend 21. 
a.22.11.2015. Sobota sa niesla 
v  slávnostnej atmosfére, keďže 
na programe bola Života pieseň 
uvedená na 60-te výročie Brezi-
niek vlani. Vedúca skupiny nám 
prezradila, že príprava každého 
programu je náročná po každej 
stránke a zdalo sa nám, že je na 
škodu veci, že sme ho neponúkli 
viackrát. Súčasťou nášho výroč-
ného programu bola tiež pre-
hliadka hudieb, ktorá sa stretla 
s veľkým ohlasom. Preto sme sa 
rozhodli, že sa vrátime a opráši-
me náš výročný program a po-
núkneme ho tým, ktorí ho nevi-
deli, ale aj tým, ktorým sa páčil a 
možno by si ho radi pozreli ešte 
raz.  Prehliadka hudieb je závis-
lá od financií a keďže tento rok 
sme ich vďaka mnohým dobrým 
ľuďom a ich “ 2% nej podpore “ 
získali, môžeme túto vydarenú 
akciu zopakovať. Bude oboha-
tená o seminár s Jankou Ambró-
zovou pre všetkých muzikantov, 

ktorí budú mať záujem dozve-
dieť sa niečo o hraní na Horehro-
ní. Zvučné mená hudieb, ktoré 
tento rok zavítajú do Polomky 
sú zárukou dobrej zábavy. 
   A  veru mala pravdu. Výročný 
program vytiahol z pohodlia 
obývačiek množstvo ľudí nie-
len z Polomky, ale aj z okolitých 
dedín. Sme radi, že naši susedia 
prišli podporiť svojich susedov. 
Takmer vypredaná sála mies-
tami ani nedýchala pri nád-
herných piesňach pri rôznych 
i smutných udalostiach v živote 
človeka a burácala potleskom 
pri tých veselých a radostných.
   Na druhý deň sa konala už 
spomínaná prehliadka ľudo-
vých hudieb. Zúčastnili sa ľu-
dové hudby: Ondreja Hlaváča 
(Gočovo), MartinkyBobáňovej 
(Terchová), Miroslava Kapca 
(Slovenská Ľupča), Pokošovci 
(Šumiac), Jana Ambrózová (BB), 
RusínČendéš Orchestra (BB), 
Vanda Krištofová a kamaráti 
(Brezno) a naše Brezinky. Čo 

meno, to záruka kvality a profe-
sionality. Program moderovala a 
viedla Janka Ambrózová, ktorá 
je v oblasti ľudovej hudby viac 
než doma a  osobné niekoľko-
ročné vzťahy s účinkujúcimi 
prispeli k uvoľnenej a spontán-
nej atmosfére prehliadky. O pro-
fesionalite ani nehovorím. Úžas-
ná hudba goralská, detvianska, 
terchovská, horehronská, rôzne 
nástroje, štýly a spôsob poda-
nia nenechávali dlane divákov 
spočívať v lone. Záver programu 
patril zoskupeniu Rusín Čendéš 
Orchestra, ktorý to vygradoval 
až na úplné maximum. Zdalo 
by sa, že cimbál, sláčiky, bicie 
a  kartónová krabica, ktorá slúži 
aj ako stolička, predsa nemôže 
vytvoriť hudbu. Ale môže a akú! 
A do toho rusínske piesne. Taký 
aplauz a standingovation sa vidí 
a počuje málokedy.
   Zážitok ako hrom. Ďakujeme 
za úžasný víkend a  dúfame že 
o rok sa zopakuje.

D.Ď

   Ak ste boli aj vy, tak nasledovné riadky vám nebudú neznáme. 
Ak ste si túto výstavu nechali ujsť, tak je to vaša škoda. V zasa-
dačke Okresného úradu v Brezne vystavovali svoje práce Iveta 
Kardhordová a František Hereta. Miestnosť neveľká, na prvý po-
hľad fotografií neveľa. Čo do počtu, nie do kvality. Sprevádzal 
nás jeden z  autorov vystavených diel. Pri každom sme sa pri-
stavili, dozvedeli sa ako, kedy, kde a za akých okolností vzniklo. 
Rôzne témy, rôzne pohľady, rôzne spôsoby spracovania a pre-
zentácie. Portréty, príroda a krajina, folklór a ľudové umenie, ale 
aj niečo moderné – by som povedala technické. Na všetkom 
sme našli niečo zaujímavé, čo nás upútalo. A tak pri príjemnej 
debate s Ferkom, sme sa zdržali takmer hodinu. Dúfam, že toto 
nebola posledná príležitosť vidieť neobyčajné diela týchto au-
torov. Hlavne kvôli tým, ktorí túto výstavu prepásli.

D.Ď

   Čas plynie ako voda...ani sme sa 
nenazdali a  je tu predvianočný 
čas, v ktorom nesmie chýbať  Mi-
kuláš.V piatok 4.12.2015 zavítala 
mikulášska nálada aj do  Špeciál-
nej základnej školy Polomka. Už 
od rána bolo na žiakoch badať, 
že to nie je len ďalší deň v ško-

le. Panovala  sviatočná nálada 
a očakávanie. A bol tu  - Mikuláš. 
Samozrejme, že neprišiel sám.  
Nechýbal pôvabný anjelik s krás-
nym úsmevom pre všetky dobré 
deti a vtipný čert, pripravený na 
neposlušníkov. Básničky, pesnič-
ky i  hry na hudobnom nástroji 

potešili Mikuláša a on na oplátku 
odmenil všetkých sladkosťami.
Poďakovanie žiakov a  zamest-
nancov Špeciálnej základnej 
školy Polomka za krásnu akciu 
patrí Obecnému úradu v  Po-
lomke a pani Diane Ďurčenkovej.

Riad. ŠZŠ

Aby sa nikdy neprestali zelenať.

Mikulášku dobrý strýčku

Víkend s Brezinkami

Boli sme na výstave 
fotografií

Mikuláš neobišiel ani 
našu základnú školu 
a materskú školu. Všade 
si preňho pripravili pek-
ný program a  Mikuláš 
ich odmenil sladkosťa-
mi. Deti svätosväte sľú-
bili, že budú poslúchať 
a  budú dobré a  tak sa 
nejaké tie malé prehreš-
ky odpustili a čertík teda 
pomáhal anjelikovi roz-
dávať balíčky. Všetkým 
deťom zaželali krásne 
vianočné sviatky a  po-
brali sa ďalej rozdávať 
radosť.
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Začiatok revolučných udalostí v Polomke, ktorý-
mi vyvrcholilo protiexekučné hnutie slovenského 
ľudu, sa datuje 12. novembra 1932. V  tento deň 
rozhorčení občania zabránili vykonať exekúciu 
v prospech bohatého krčmára a úžerníka M. Buva-
lu. Zabránili ožobráčiť vdovu A. Tokárovú o  po-
sledný majetok a strechu nad hlavou. Exekučných 
úradníkov a ozbrojenú četnícku asistenciu jedno-
ducho z obce vyhnali. Aby zabránili v budúcnosti 
príchodu iným exekútorom do dediny, pripevnili 
pred obcou tabuľu s výstražným nápisom: ,,Tu je 
hlad! Exekútorom sa prístup zakazuje!“

Do obce prichádzali posily z celého okresu. Bo-
jovú pohotovosť mali vojenské posádky v Brezne 
a Banskej Bystrici. Večer 12. novembra bolo v Po-
lomke už 60 četníkov. Zo susedných obcí Bacúcha, 

Závadky, Pohorelej a Šumiaca prišli na pomoc nie-
koľko stočlenné zástupy ľudu.  Demonštranti za-
tlačili četníkov k obecnému domu. Veliteľ polom-
skej četníckej stanice strážmajster J. Brodský vydal 
rozkaz použiť strelné zbrane. Po salve výstrelov 
ostali na zemi dvaja mŕtvi ľudia – J.Piliar z Bacúcha 
a J.Pohorelec z Polomky. Ťažko ranený bol roľník J. 
Kotrčka z Polomky. 

Krvavé potlačenie protiexekučnej vzbury ľudu 
v Polomke, dvaja mŕtvi demonštranti vyvolali búr-
ku protestov a demonštrácií po celej republike.

Tieto krvavé udalosti sme si pripomenuli so žiak-
mi základnej školy položením venca k  pamätnej 
tabuli venovanej Polomskej vzbure 12. novembra.

D.Ď

Dňa 14.11. 2015 sa uskutočnil I. ročník volejbalového turnaja 
o putovný pohár starostu obce pri príležitosti 83. výročia Polom-
skej vzbury, ktorý organizovala komisia pre šport a agroturistiku 
pri OÚ Polomka.

Turnaja sa zúčastnili družstvá z obcí Bacúch, Závadka nad Hro-
nom, Pohorelá a  Polomka. Po zdatnom športovom  zápasení  
putovný pohár pre rok 2015 získalo družstvo obce Závadka nad 
Hronom. Na druhom mieste skončilo družstvo Pohorelá, na tre-
ťom mieste Polomka a na štvrtom mieste družstvo z obec Bacúch. 
Putovný pohár pre víťaza a ceny pre ostatné družstva odovzdal 
starosta obce.   

I týmto podujatím sme si pripomenuli takú významnú udalosť 
našej obce, ako je výročie Polomskej vzbury.

Dňa 27.12.2015 o 12.00 hod. sa uskutoční tradičný volejbalový 
turnaj ulíc našej obce, a preto je už čas formovať družstvá a začať 
s tréningom.

Nadšenci tohto športu trénujú každú sobotu od 18.00 hod. v 
telocvični ZŠ, kde Vás radi privítajú.

Ján Černák

Vykurovacie obdobie a používanie palivových spotrebičov 
Vážení občania,
   s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a 
s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto ob-
dobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom 
rodinných domov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvý-
šeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných 
systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás 
každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti, kde v  roku 2014 
vzniklo v súvislosti s poruchovosťou a nevyhovujúcim stavom vyku-
rovacích telies, komínov a dymovodov celkom 93 požiarov z toho 63 
vplyvom vyhorenia sadzí v komínoch.
   Preto je potrebné, aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pri-
pojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť 
pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách : 
raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé pali-
vá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné 
palivá a ak ide o komín bez vložky
raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné 
palivá a ak ide o komín s vložkou
Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom 
nad 50 kW a  ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa 
vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kon-
trola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace. 
Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať 
užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi ná-
strojmi, prístrojmi a zariadeniam, alebo ju môže vykonávať prostred-
níctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik 
komínov.

Zásady požiarnej prevencie pri vykurovaní
neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte, nesušte v ich blízkosti 
horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,
nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petro-
lej či denaturovaný lieh,
inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom reš-
pektovaní pokynov výrobcu,
dbajte na to, aby vykurovacie telesá – sporáky, pece a  pod. boli 
umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov 
a odborne zaústené do komínových prieduchov,
popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uza-
vierateľných nádob,
dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také 
spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú tr-
valý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,
dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie 
horľavých kvapalín, kovových tlakových nádob na propán – bután, 
tuhé palivá a iné materiály.

NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to 
nezvládnete sami, nechajte to na odborníka - kominára 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Brezne

Volejbalový turnaj

Polomská vzbura

matík prevzatých podľa písmena 
c) prednostne do zariadenia na 
materiálové zhodnocovanie od-
padových pneumatík, ktoré spĺňa 
podmienky podľa tohto zákona; ak 
nie je možný taký postup, tak ich 
odovzdať do zariadenia na energe-
tické zhodnocovanie odpadových 
pneumatík, ktoré spĺňa podmienky 
podľa tohto zákona; tým nie je do-
tknuté ustanovenie písmena e),
e) aby podiel materiálovo zhodno-
tených a podiel energeticky zhod-
notených odpadových pneumatík 
z celkového množstva odpadových 
pneumatík prevzatých v súlade s 
písmenom c) bol najmenej vo výš-
ke podielov určených v platnom 
programe Slovenskej republiky; 
ak na príslušné obdobie nebol 
program schválený, uplatňuje sa 
do jeho schválenia podiel určený v 
predošlom platnom programe Slo-
venskej republiky.

§ 71
Povinnosti distribútora pneu-

matík
(1) Distribútor pneumatík je povin-
ný
a) zabezpečiť na svojich predajných 
miestach spätný zber odpadových 
pneumatík, bez ohľadu na výrobnú 
značku a na dátum uvedenia pneu-
matík na trh, po celú prevádzkovú 
dobu,
b)  informovať konečných používa-
teľov odpadových pneumatík na 
svojom webovom sídle, ak ho má 
zriadené, a na mieste, ktoré je pri 
predaji pneumatík viditeľné a pre 
verejnosť prístupné, o možnosti 
bezplatného spätného zberu,
c)  zabezpečiť spätný zber odpa-
dových pneumatík najmenej na 
jednom mieste v každom okrese, 
ak distribuuje pneumatiky koneč-
nému používateľovi výlučne v rám-
ci zásielkového obchodu vrátane 
elektronického predaja,
d) dohodnúť s konečným používa-
teľom náhradný čas a spôsob pre-
vzatia odpadových pneumatík, ak 
množstvo odpadových pneumatík, 
ktoré mu odovzdáva konečný po-
užívateľ, presahuje jeho skladové 
možnosti,
e)  odovzdať vyzbierané odpadové 
pneumatiky preberané v súlade s § 
70 písm. c) do zariadenia na zhod-
nocovanie odpadových pneumatík 

alebo zariadenia na zneškodňova-
nia odpadových pneumatík,
f )  ohlásiť k poslednému dňu prí-
slušného kalendárneho štvrťroka 
koordinačnému centru pre prúd 
odpadových pneumatík, ak je zria-
dené, a ministerstvu množstvo 
vyzbieraných odpadových pneu-
matík.
(2) Na distribútora pneumatík, kto-
rý poskytuje priamo konečnému 
používateľovi pneumatiky pochá-
dzajúce od výrobcu pneumatík, 
ktorý nie je zapísaný v Registri 
výrobcov vyhradeného výrobku, 
prechádzajú vo vzťahu k týmto 
pneumatikám a odpadu z nich po-
chádzajúcemu povinnosti výrobcu 
pneumatík podľa tohto zákona.
(3) Na vykonávanie spätného zberu 
odpadových pneumatík distribú-
torom pneumatík sa nevyžaduje 
súhlas podľa  § 97  ani registrácia 
podľa § 98.

§ 72
Povinnosti iných osôb

Konečný používateľ pneumatiky je 
povinný pneumatiku po tom, ako 
sa stala odpadovou pneumatikou, 
odovzdať distribútorovi pneuma-
tík okrem odpadových pneumatík 
umiestnených na kolesách staré-
ho vozidla odovzdávaného osobe 
oprávnenej na zber starých vozidiel 
alebo spracovateľovi starých vozi-
diel.

Ustanovenia zákona 79/2015 zohľadňuje 
aj prijatý dodatok č.1 VZN Obce Polomka č. 
58/2014 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady

Obecné zastupiteľstvo obce Po-
lomka vo veciach územnej samo-
správy v  zmysle ustanovenia § 4 
ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona 
č. 369/1990 Zb. o  obecnom zria-
dení v  znení neskorších právnych 
predpisov a  v  zmysle ustanovení 
zákona č. 582/2004 Z. z. o  miest-
nych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a  drobné 
stavebné odpady v  znení neskor-
ších predpisov (ďalej len „zákon 
o  miestnych daniach a  poplatku“) 
sa uznieslo na tomto:

Dodatku č. 1 Všeobecne záväz-
ného nariadenia obce Polomka 
č. 58/2014 o  miestnych daniach 
a  miestnom poplatku za komu-

nálne odpady a  drobné stavebné 
odpady.

§1
Obecné zastupiteľstvo v  Polomke 
sa uznieslo uznesením č. 11/2014 
zo dňa 12.12.2014 na VZN č. 
58/2014, ktoré dodatkom č. 1 mení 
a dopĺňa nasledovne:
V § 20 Sadzba poplatku sa dopĺňa 
v bode 1 písmeno c/ takto:
c/ sadzba poplatku za kilogram 
drobného stavebného odpadu je 
0,032 €.

(Drobný stavebný odpad je odpad 
z  bežných udržiavacích prác vyko-
návaných fyzickou osobou alebo 
pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí 
miestny poplatok za komunálne 
odpady a  drobné stavebné odpa-
dy.¹)

V § 21 Spôsoby zaplatenia poplatku 
sa dopĺňa bod 2/ takto:

2/ Poplatok za drobný stavebný 
odpad poplatník uhrádza v  hoto-
vosti priamo na zbernom dvore 
správcovi dane t. j. poverenému 
zamestnancovi obce, o čom sa po-
platníkovi následne  vydá aj príjmo-
vý pokladničný doklad.

(Poplatok za drobný stavebný od-
pad sa bude platiť len vtedy, keď 
poplatník tento odpad odovzdá 
na miesto obcou určené, pričom 
sa poplatok platí za skutočne  
odovzdané množstvo drobného 
stavebného odpadu. Poplatník po-
platok za drobný stavebný odpad 
týmto spôsobom zaplatí aj viackrát 
v priebehu zdaňovacieho obdobia, 
a to zakaždým, keď odovzdá drob-
ný stavebný odpad na miesto ob-
cou určené.)

§2
Ostatné ustanovenia VZN č. 
58/2014 ostávajú nezmenené.

§3
Na tomto Dodatku č. 1 VZN obce 
Polomka č. 58/2014 o  miestnych 
daniach a  miestnom poplatku za 
komunálne odpady a  drobné sta-
vebné odpady sa uznieslo obecné 
zastupiteľstvo v  Polomke dňa 10. 
12. 2015.

Tento dodatok nadobúda účinnosť 
1. 1. 2016.

Výňatok zo zákona 79/2015 o odpadoch, ktorý nadobudne účinnosť 1.1.2016
(pokračovanie zo strany 2)


