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Novoročný príhovor starostu obce
Vážení občania!
Naša Zem opäť zavŕšila svoju
púť po svojej obežnej dráhe
a už znova neúnavne pokračuje ďalej a odmeriava čas. Už
niekoľko hodín vítame a oslavujeme nový rok – rok 2019.
Preto dovoľte – milí občania –
aby som aj ja v mene svojom
i v mene obecného zastupiteľstva Vám všetkým zaželal všetko dobré, veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti v osobnom
živote i v práci. Nech sa nám
neplnia len naše materiálne
priania, ale aby sme našli a boli
obohatení hlavne o hodnoty
duchovné, nehmotné –často
nedocenené, ale v skutočnosti pravé skvosty, ako je láska,
priateľstvo, viera.
Vážení spoluobčania!
Nový rok v našej histórií
znamená aj významný medzník, kedy 1. januára 1993
bola vyhlásená Slovenská republika. Naša štátnosť v roku
2019 zaznamená významnú
udalosť, kedy si zvolíme no-

vého prezidenta. V súčasnom
svete, poznačenom konfliktami a globálnymi klimatickými zmenami, má Slovensko
pevné miesto. Stovky rokov
patríme k európskej kresťanskej kultúre a od roku 2004
sme sa stali oficiálne členom
Európskej únie. Okrem ekonomickej prosperity náš malý
národ dostal možnosť spolu
rozhodovať o živote v Európe.
Vo voľbách do európskeho
parlamentu roku 2019 budeme mať možnosť zvoliť si
svojich – europoslancov, tých
správnych ľudí, ktorí budú
presadzovať naše záujmy. Nemyslíme si, že Brusel je príliš
ďaleko. I naša obec má svoju
vynovenú tvár aj vďaka eurofondom, ktoré sme získali na
základe kvalitných projektov.
Preto netreba podceňovať
účasť i v týchto voľbách. V komunálnych voľbách v decembri minulého roku ste si zvolili
nové OZ a starostu. Aj pri tejto príležitosti sa Vám chcem

poďakovať za opäť prejavenú
dôveru. Spolu s poslancami sa
budeme snažiť plniť volebný
program. Žiadne predsavzatia
však neprinesú výsledky bez
usilovnej práce a širokej podpory občanov Polomky. Moja
vďaka patrí všetkým, ktorí sa
svojou prácou pričinili o rozvoj a dobré meno našej obce.
Chcem poďakovať hlavne tým,
ktorí mnoho voľného času venujú rozmanitým činnostiam-našim hasičom, folklórnemu
súboru Brezinky, cirkevnému
spevokolu i členkám ruží,
športovcom, ľudovým umelcom, Jednote dôchodcov,
učiteľom, ktorí vyučujú našu
mládež. Ďakujem za prácu zamestnancom obce i obecnej
s.r.o. Polomka. Nakoniec, no
nie s menšou váhou ďakujem
za duchovnú podporu a prácu
pre nás všetkých v. d. p. kanonikovi Jenčovi.
Želám všetko dobré, starosta
obce.
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Príchod Božieho Syna na
svet je nesmierna udalosť,
ktorú Boh pripravoval počas stáročí, možno i tisícročí.
Kristus bol ohlasovaný ústami prorokov, ktorí vystupovali v Izraeli. Každoročným
slávením liturgie Adventu
Cirkev aktualizuje očakávanie Mesiáša. Aj veriaci
našej farnosti sa zapojili do
prípravy na príchod Spasiteľa bohoslužbami v kostole
a predovšetkým rorátnymi
svätými omšami, ba i tradičným chodením s Obrazom
Svätej rodiny do jednotlivých
rodín. Tí, ktorí sa zúčastnili
týchto deväťdňových modlitieb sa s pokorou, túžbou a
radosťou na vianočné sviatky, pričom s Božou pomocou
zvládli upratovanie, pečenie,
prípravu sviatočného stola
a iné rodinné povinnosti.
Táto tradícia nás zbližuje,
pomáha nám spoznávať sa
a hlavne mocnie hlas spoločnej modlitby. Tak vďačíme za

krásne prežitie vianočných
sviatkov v našom kostole,
kde sme okrem povzbudenia
Božím slovom v podaní v. d.
p. kanonika Jenču čerpali silu
i pohladenie i z vinšovania
mužskej folklórnej skupiny
Brezinky a milého vystúpenia žiakov ZŠ pod vedením
ich vyučujúcich. V silvestrovský podvečer sme sa v kostole poďakovali za starý rok

a spytovali sme si svoje svedomie, pričom, ak chceme
odstraňovať chyby, mali by
sme začať od seba. Po novoročnej liturgii predstavitelia
OZ na čele so starostom Ing.
Lihanom, mužskou speváckou skupinou Brezinky a cirkevným spevokolom s novými predsavzatiami navštívili
rímskokatolícky farský úrad
za účelom posvätenia. Po obpokračovanie na str 3

Vianočný volejbalový turnaj
Život detí v „Slniečku „
počas roka 2018

ZÁPISNICA
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Polomke, konaného dňa 20.12.2018
3/ Schválenie plánu práce
obecného zastupiteľstva
na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán práce obecného zastupiteľstva na rok 2019 tak, ako
bol predložený.
4/ Schválenie plánu kontrol na I. polrok 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
plán kontrol na I. polrok
2019 tak, ako bol predložený.
5/1 Stanovisko hlavného
kontrolóra obce k návrhu
rozpočtu obce na rok 2019
5/2 Návrh rozpočtu obce
na rok 2019
5/c Návrh rozpočtu obce na
roky 2020 - 2021
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
obce na rok 2019
schvaľuje
návrh rozpočtu na rok 2019
s programovou štruktúrou
berie navedomie
návrh rozpočtu na roky 2020
- 2021
6. Dodatok č. 3 VZN č.
58/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2019
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Dodatok č. 3 VZN č. 58/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné
odpady na rok 2019
7. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa
školského zariadenia
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na
prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia
8. Informácia o príprave na
lyžiarsku sezónu
Obecné zastupiteľstvo

berie navedomie
informáciu o príprave na lyžiarsku sezónu
9/1 Žiadosť o odkúpenie
pozemku s investičným zámerom
Obecné zastupiteľstvo
neschvaľuje
odpredaj obecného pozemku pre CBA Slovakia, a. s.,
Ul. Dukelských hrdinov č. 2,
Lučenec
9/2 Prerokovanie žiadosti
o odkúpenie obecného pozemku na ul. Jánošíkovej
Obecné zastupiteľstvo
berie navedomie
žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v k. ú Polomka
9/3 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2018
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
rozpočtové
opatrenie č.
6/2018
9/4Schválenie projektovej
dokumentácie na vypracovanie rekonštrukcie MŠ v
Polomke - prístavba, nadstavba
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
vypracovanie
projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu MŠ – prístavby
a nadstavby pre
zvýšenie kapacity 60 miest
9/5 Zriadenie vecného bremena na uloženie vodovodného potrubia
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje
zriadenie vecného bremena
na uloženie vodovodného
potrubia na parcele č. 1880/5
v katastrálnom území obce
Polomka v dĺžke 38,8 m medzi obcou Polomka ako povinným
z vecného bremena a obcou
Polomka ako oprávneným
z vecného bremena
9/6 Voľba prísediacich
Okresného súdu v Brezne
Obecné zastupiteľstvo
volí
prísediace na Okresný súd
v Brezne
Zapísala: J. Hebeňová
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Narodení: 2, Prihlásení: 0, Odhlásení: 5, Zomrelí: 5.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2018: 2936

SPOMÍNAME
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal
každý, kto ho mal rád. Čas plynie ako
tichej rieky prúd, len
bolesť trvá a nedá zabudnúť. Dňa 29.1.2019
uplynie jeden rok od
smrti
Jána Mesiarkina.
S láskou a bolesťou
v srdci spomínajú manželka Anna,
dcéra Iveta a syn Ján s priateľkou Monikou.
Len kytičku kvetov z lásky Ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok Ti priať, tichú
modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci na
Teba spomínať. Dňa 12. januára sme si
pripomenuli nedožité
62. narodeniny a 26.
januára 30 rokov od
smrti našej milovanej
Drahoslavy
Bodákovej.
S láskou spomína syn
Peter, syn Ján s priateľkou, mama, súrodenci Ondrej a František, Anna a Viera s rodinami.
Smutný je náš domov, prázdno je v ňom.
Len cestička k hrobu zostala von. Ta
rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí.
Nemôžeme Vás zobudiť ani najkrajším
slovom, len dať Vám kytičku a povedať
zbohom. Dňa 16.11.2018 uplynuli dva
roky od úmrtia našej milovanej najdrahšej mamy
Emílie Liptákovej
rod. Skalošovej a 20.1.2019 uplynie 5

rokov od úmrtia nášho otca
Františka Liptáka
naposledy bytom Hámor. Kto ste ich
poznali venujte im tichú spomienku.
Dcéry Vierka a Naťka.

INZERCIA
Predáme rodinný dom v Hámre. Polomka – Hámor č. 1. Bez realitnej kancelárie.
Info: 0914 117 812, 0904 480 780.

A- ŠPORT

OD JEDNOTA BREZNO
✓ šport. obuv
✓ šport. odevy
✓ elegant. móda
/po veľk. 3XL /

✓ vetrovky,
lyžiarske nohavice
ZĽAVA 20-50%
✓ termooblečenie
ZĽAVA 10%
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Zákon o odpadoch
a poplatky za komunálny
odpad na rok 2019
Zákon č 329/2018 Z.z. o poplatkoch za
uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a Nariadenie Vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z.z. ktorým
sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov
za uloženie odpadov a podrobnosti
súvisiace s prerozdeľovaním príjmov
z poplatkov za uloženie odpadov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2019.
Chráneným záujmom uvedeného zákona je odpad a nakladanie s ním tak,
aby sa minimalizoval dopad na životné
prostredie a zdravie ľudí.
Cieľom zákona je uzatvorenie skládok
tuhého komunálneho odpadu /TKO/
do roku 2020 s následným jeho spaľovaním. Kladie dôraz na separovanie
odpadu a jeho druhotné spracovanie.
Vyššie citovaný zákon 329/2018 Z.z.
zo 17.10.2018 o poplatkoch za uloženie odpadu a Nariadenie č. 330/2018
zo 6.11.2018 ustanovuje výšku sadzieb
poplatku za uloženie odpadu. Z uvedených zákonov zvyšovaním poplatku
za tonu uloženého odpadu robí ekonomický tlak na tvorcu odpadu, v našom
prípade na občana, ako fyzickú osobu,
tak aj na právnické osoby. Zvyšovanie
poplatku za odpad sa v nasledujúcom
období bude v etapách zvyšovať .
Pre prax to znamená, že dôslednou
separáciou sa musí znížiť tonáž odvezeného odpadu a navýši sa podiel separovaného odpadu. Tento trend starostovia a poslanci miest a obci nemajú
možnosť ovplyvniť.
V hre je občan, ako sa bude racionálne a ekonomický správať pri tvorbe
odpadu a jeho separácii. Jednoducho
povedané - koľko odpadu vyprodukuje
a ako ho bude separovať, aby sa podiel
odvezeného TKO na skládky znižoval.
Tento prístup má dopad na výšku poplatku za tonu odpadu uloženého na
skládku TKO od čoho sa bude odvíjať
poplatok za komunálny odpad v nasledujúcich rokoch.
Dňa 20.12.2018 Obecné zastupiteľstvo
schválilo doplnok č.3 k Všeobecnému záväznému nariadeniu č.58/2014
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady na rok
2019. Tento dodatok je reálnym premietnutím uvedených zákonov o odpadoch do nášho každodenného života, alebo presnejšie povedané k nášmu
prístupu k tvorbe a separácii odpadu.
Dvakrát ročne je obecnému zastupiteľstvu predkladaná správa o zbere a likvidácii odpadu a nelegálnych
skládkach s následnou diskusiou a hľadaním nových riešení.
Tématike zberu TKO a jeho triedeniu
sa pravidelne venujeme aj v Polomských novinkách.

Ako je to v Polomke ?
V roku 2018 bolo realizovaných 18
zvozov TKO (čo je o 1 zvoz viac ako
v roku 2017) odviezlo sa 349 ton tuhého komunálneho odpadu a 77 ton
zmiešaného odpadu zo stavieb.
Separovaný zber sa realizoval 12krát.
Vyseparovaný zber je ale potrebné ešte
druhykrát triediť, pre vysoký obsah komunálneho odpadu v ňom, ktorý predstavuje asi 30% !
3 krát ročne je zber veľkoobjemového
odpadu a elektroodpadu. Tento odpad
najskôr vytriedia
„ predtriediči „ a následne končí inde
len nie na zbernom dvore.
ZBERNÝ DVOR - je miesto na príjem
a ukladanie separovaného odpadu,
kde ho občan môže doniesť. Zberný
dvor neprijíma netriedený odpad.
Vytvorená je skládka na BIO odpad
v lokalite za čističkou odpadových vôd
-pokosená tráva, konáre stromov.
Triedením odpadu a ukladaním biologického odpadu na skládku sa zvyšuje
percento triedenia odpadu, znižuje sa
podiel komunálneho odpadu vyvezeného na skládku TKO, čo má dopad
na výšku platby za tonu uskladneného
odpadu.
Napriek možností vyložiť si TKO v
“ kuka nádobach“ či vreciach, nezávisle
na výške poplatku, trvale sa objavuje
TKO na okrajoch našej obce aj v potoku.
Zber a odstraňovanie nelegálnych
skládok realizuje obec zo svojho rozpočtu.
Nárastom odvezeného odpadu a nedôkladným separovaním a nízkym
poplatkom za TKO nám za rok 2018
vznikla strata cca 18. tis eur (presné číslo bude poskytnuté po obdržaní faktúry za posledný zberu z firmy Brantner). Obec zo zákona nesmie dotovať
uvedenú stratu. Z tohto dôvodu bolo
potrebné navýšiť poplatok za TKO.
V Polomských novinkách sa tejto
problematike venujeme pravidelne.
Občania sú informovaní kedy sa realizuje zber TKO, kedy je separovaný zber,
čo a ako sa separuje, kedy je zber veľkoobjemového odpadu či elektroodpadu.
A teda položme si otázku:
Separujeme dostatočne, aby sme neboli pod finančným tlakom Zákona
č.79/2015 Z. z o odpadoch?
Platíme za zber TKO veľa? Ak áno,
kde, v čom alebo v kom je problém?
A malý postreh tiež na zamyslenie:
Štátnu cestu č.66 smer Brezno, ale aj
smer Červená Skala, krášlia vyhodené vrecia alebo vrecka s odpadkami,
pneumatiky...aj takto sa dá šetriť na poplatkoch za odpad a obchádzať vyššie
citované zákony o odpadoch.......
D.M

HLÁSENIE
PORÚCH
Pre nahlásenie výpadku dodávky
elektriny alebo plynu, kontaktujte príslušného prevádzkovateľa distribučnej
sústavy.
Obráťte sa na prevádzkovateľa distribučnej sústavy aj v prípade:
• poruchy, resp. poškodenia elektrickej,
plynovej distribučnej siete
• každého úniku zemného plynu
Problémy s elektrinou
Stredoslovenský kraj
Stredoslovenská distribučná, a.s.
0800 159 000
Problémy s plynom
Celé územie Slovenska
SPP Distribúcia 0850 111 727
Problémy s vodou tel.: 0850 111 234
e-mail: cc@stvps.sk
fax: +421 48 4327 888

Vianočný
volejbalový turnaj
Dňa 26.12.2018 sa uskutočnil VIII. ročník
vianočného volejbalového turnaja ulíc
obce Polomka. Na turnaji sa zúčastnili
hráči štyroch družstiev – Hradská, Nižný
koniec a hosťom boli družstva z Heľpy
a Závadky nad Hronom.
V príjemnej vianočnej atmosfére zvíťazilo družstvo z Heľpy pred Hradskou a
Nižným koncom.
Nadšenci tohto športu pravidelne trénujú každý utorok a sobotu o 18.00 hod.
v telocvični ZŠ. Veríme, že záujem o tento
šport bude stúpať, a preto Vás radi uvítame v telocvični.
Ján Černák

Mikulášske posedenie.
Seniori, 8.12.2018, sme mali Mikulášske
posedenie. Na úvod nás privítala predsedníčka JZDS pani Vierka Kánová. Pripravili sme si krátky program, zaspievali
sme ľudové pesničky, musím povedať, že
celé podujatie bolo balzamom na dušu.
Pripravili sme si občerstvenie a výbornú
kapustnicu, ktorú nám uvarila predsedníčka JZDS pani Vierka Kánová a taktiež
štrúdle, ktoré s láskou nám upiekla , za
čo jej zo srdca ďakujeme. Do organizácie
tohto podujatia sa zapojilo viac senioriek. Bola dobrá nálada, ľudia sa dobre
cítili a zabávali. Prekvapili sme tiež všetkých seniorov darčekom, dostali balíček
trubičiek. Ešte raz ďakujem všetkým seniorom, ktorí sa pričinili o úspech tohto
podujatia a tešíme sa na ďalšie stretnutie.
M.B.

Vianočné posedenie
V reštaurácií Peklo sme sa opäť stretli
29.decembra na vianočnom posedení.
Na úvod nás privítala predsedníčka JZDS
pani Vierka Kánová a popriala nám veľa
zdravia do ďalšieho roka. Pani Anna Ďurčenková predniesla báseň a spevácka
skupina zaspievala prekrásne vianočné
piesne, pomodlili sme sa a zábava začala.
Bola to skutočne vydarená akcia. A tak
to má byť, človek sa musí tešiť zo života
v každom veku. Dúfam, že takéto akcie si
o rok znova zopakujeme.
M.B.
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pokračovanie zo str 1

radoch, modlitbách a vzájomných
novoročných želaniach sa rozpútala
družná, priateľská debata o veciach
cirkevných i obecných. A tak sme
dospeli k Zjaveniu Pána - Epifánie.
Je to zjavenie Ježiša Krista ako Mesiáša Izraela, Božieho Syna a Spasiteľa sveta. Spolu s Ježišovým krstom v Jordáne a so svadbou v Káne
sa slávi poklona Ježišovi zo strany
„mudrcov“ z Východu. Tradične tieto
sviatky nazývame - Tri krále . Traja
králi obetovali Ježišovi zlato - znak
moci, kadidlo - znak duchovenstva
a duchovna, myrhu - znak utrpenia.
Títo traja králi symbolizujú, že všetky
národy nadobúdajú výsady vyvole-

ného ľudu. V homílii Zjavenia Pána
bolo zdôrazňované Kristovo kráľovstvo, bratstvo a spolupatričnosť národov do jednej rodiny Božích detí.
Po skončení liturgie pod vedením
v. d. p. kanonika Jenču, asistencie
zástupcov cirkevnej rady a cirkevného spevokolu spolu s predstaviteľmi
a pracovníkmi OcÚ sme sa zúčastnili
tradičného posvätenia celej budovy
OcÚ. Všetci zúčastnení týchto obradov sa modlili za pokojný, milostiplný a požehnaný rok pre všetkých občanov našej obce. Kiežby milostivý
Pán vyslyšal naše prosby
Mária Oceľová

OZNAM - PASIENKOVÉ
SPOLOČENSTVO
Od 1. júla 2018 platí novela zákona o pozemkových spoločenstvách. Ustanovenia v novele zákona vyžadujú zmeniť, alebo doplniť zmluvu o spoločenstve a tiež stanovy spoločenstva. Zmeny a doplnky budú predmetom
jednania na valnom zhromaždení, ktoré bude v nedeľu 7. apríla 2019.
Návrhy zmien a doplnkov v zmluve o spoločenstve a v stanovách spoločenstva pripravil výbor spoločenstva na schôdzi výboru v decembri 2018.
Členovia spoločenstva sa s návrhom môžu oboznámiť pred konaním na
valnom zhromaždení. Návrhy sú na informačnej tabuli pred kanceláriou
spoločenstva. Na požiadanie si návrhy môžu prevziať v kancelárii spoločenstva, alebo požiadať o zaslanie poštou.
Orgánom spoločenstva končí volebné obdobie dňom konania valného
zhromaždenia. V deň valného zhromaždenia budú voľby do orgánov spoločenstva na volebné obdobie 2019 – 2023. Prijaté uznesenie na valnom
zhromaždení v apríli 2018 stanovilo postup v organizácii volieb, ktorý pripomíname.
Členovia spoločenstva majú právo voliť a byť volený do orgánov spoločenstva. Majú právo navrhovať kandidátov do 10. februára 2019. Návrhy
možno predložiť písomne alebo ústne, telefonicky alebo anonymne vložením návrhu do schránky v chodbe budovy spoločenstva. V návrhu žiadame
uviesť meno a priezvisko kandidáta a orgán spoločenstva: výbor, dozorná
rada, predseda spoločenstva, predseda dozornej rady.
Pred tlačou volebných lístkov budú kandidáti požiadaní o súhlas s ich
uvedením na volebnom lístku.

Nesvieti nám verejné osvetlenie?
Príčiny poruchy:
1. Rozvod el. energie je v obci prevedený v prevažnej miere holými vodičmi, ktoré pri silnom vetre sa môžu spojiť, vytvoriť skrat a tým zapríčiniť skrat
danej vetvy. Elektrická sieť nie je majetkom obce, preto nedokáže tieto poruchy odstrániť.
2. Stromy, vysadené pod elektrickým vedením - ich konáre pri silnom vetre spájajú holé vodiče a tiež môžu spôsobiť skrat a vypadnutie príslušnej
vetvy. Majiteľ príslušnej nehnuteľnosti - parcely má povinnosť upravovať a
orezávať stromy tak, aby neprekážali a nezasahovali verejnú elektrickú sieť.
3. V čase vianočných sviatkov sú pripojené na stĺpy verejného osvetlenia
vianočné ozdoby, v ktorých môže dôjsť ku skratu, a tým k vypadnutiu príslušnej vetvy
4. Vypálená výbojka v príslušnom svietidle.
Prosíme občanov, ak zistia, že na ulici nesvieti verejné osvetlenie, aby
uvedenú skutočnosť nahlásili telefonicky, písomne alebo elektronicky
na obecný úrad.

Pozývame Vás na stretnutie
Lihanovcov
/rodený Lihan, Lihanová /,
ktoré sa uskutoční dňa 4 .5. 2019

v penzione
Polomka Bučník.
Kontaktné údaje
organizátorov:
slavomir.lihan@gmail.com 0901
707 421
agrafik@agrafik.sk
0905 656 382
starosta@polomka.sk
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Motivačný príspevok
pre žiakov
1 až 3 ročníka
ZŠ Polomka
Dňa 20.12.2019 bol obecným zastupiteľstvom v Polomke prijatý rozpočet, kde bol schválený MOTIVAČNÝ
PRÍSPEVOK, aby naše deti neodchádzali do okolitých základných
škôl / Beňuš, Heľpa Brezno /. Motivačný príspevok bude naviazaný na
vopred stanovené podmienky.

Povinnosť podať
daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti
na rok 2019
Kúpili, zdedili alebo inak ste nadobudli byt, dom, pozemok, či inú nehnuteľnosť? Máte povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností.
Kto je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok
2019?
Daňové priznanie je povinný zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov podať každý daňovník (fyzická ako
aj právnická osoba), ktorej vznikla daňová povinnosť (t.j. stala sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je
predmetom dane). Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho
obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník
stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.
Uvedené znamená, že daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok
2019 je povinný podať napríklad daňovník, ktorý sa stal vlastníkom bytu
v roku 2018 (v rozmedzí od 2.1.2018 do 1.1.2019 – vrátane). V ďalšom zdaňovacom období už nie je potrebné podávať daňové priznanie, nakoľko
daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani. To
znamená, že ak daňovník podá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti
na rok 2019 prvýkrát a počas zdaňovacieho obdobia (počas roka 2019) sa
nič nezmení (nevznikne alebo nezanikne mu daňová povinnosť), nemá
povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2020.
Rovnako to platí aj v prípade daňovníka, ktorý podal daňové priznanie
prvýkrát na rok 2018, ak sa nič nezmenilo u daňovníka, nie je potrebné
podávať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019. V prípade
predaja nehnuteľnosti daňovník podáva DP na zánik daňovej povinnosti.
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na
rok 2019 do 31. januára 2019 na príslušnom obecnom úrade.

Pekný vianočný darček
pre Obec Polomka
Dňa 21. decembra 2018 sme od Ministerstva Pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR obdržali príjemnú informáciu - Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku vo výške 75 831,43 EUR na Modernizáciu
Základnej školy Polomka - rekonštrukcia a zariadenie dielní. Celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 79. 822,56 EUR. Spolufinancovanie projektu - 5% bude hradené z rozpočtu obce . Táto správa nás všetkých príjemne prekvapila. Realizácia projektu bude prebiehať v roku 2019.
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Život detí v „Slniečku „počas roka 2018
Hoci je Detský domov „Slniečko“ na okraji Polomky, život v ňom bol v roku 2018
veľmi bohatý. Po tom, čo deti privítali Nový rok 2018, za krátky čas nasledovali
Fašiangy, pri príležitosti ktorých sa v detskom domove uskutočnil karneval. V nápaditých maskách sa prezentovali nielen deti, ale aj zamestnanci. Program bol
obohatený o rôzne súťaže a diskotéku. Deti si mohli pochutnať na tradičných
fašiangových dobrotách ( fánky, šišky, koláčiky).
Po 40 dňovom pôste sa deti tešili na veľkonočnú oblievačku, ktorú si všetci užili
namokro. Celý domov bol vyzdobený jarnými motívmi a s tým spojenou radosťou, že znova príde jar.
V apríli sa deti zúčastnili na Najmilšom koncerte roka vo Zvolene, kde vystúpili s tancom Havana, ktorý nacvičili v spolupráci so ZUŠ Talentárium v Polomke.
S týmto programom potom vystúpili aj na Dni matiek v miestnom dome kultúry.
V máji sa deti so športovým nadaním zúčastnili na Športových hrách detí z detských domovov v Banskej Bystrici, kde sa skoro všetci umiestnili na prvých troch
miestach a získali medaily v skoku do diaľky a v behu na 100 metrov.
V júni sa deti a zamestnanci celého domova, teda aj z profesionálnych náhradných rodín bývajúcich v rôznych častiach stredného Slovenska, stretli v Závadke
nad Hronom v Eurocentre pri príležitosti MDD. Priestory nám poskytol pán Nikel
z EBG v Brezne, s ktorým úzko spolupracujeme hlavne pri návštevách nemeckých študentov v detskom domove a vymieňame si vzájomné skúsenosti. Tento deň bol veľmi bohatý na zážitky a keďže bolo počasie dosť premenlivé, bol
pripravený program s lesným pedagógom Ing. Matejom Vigodom, ktorý nám
2 hodiny pútavo rozprával o našej najväčšej šelme medveďovi
hnedom. Bolo to nesmierne zaujímavé rozprávanie obohatené
o vzrušujúce príbehy stretu ľudí
s medveďom, o rôzne autentické
predmety ako napr. preparovaná
medvedia laba, ktorú si deti kolovali medzi sebou a mali z toho
zábavu, ale vzbudzovalo to u nich
aj veľký rešpekt k tomuto zvieraťu.
Deti si urobili aj minikvíz zo života medveďa. Ing.Vigoda doniesol
z Lesného závodu Beňuš deťom aj
rôzne darčekové predmety týkajúce sa lesnej pedagogiky. Keď sa
počasie umúdrilo deti si zasúťažili
na stanovištiach, ktoré im pripravili ich vychovávateľky. Energiu si
vybili pri volejbale na pieskovom
volejbalovom ihrisku. Gazdiné pripravili deťom a zamestnancom chutné občerstvenie. Pútavý program, prekrásna
prírode na brehu Hrona a vzájomné stretnutie súrodencov, ktorí sa dlhšie nevideli, zanechali v deťoch príjemné spomienky. Stretnutie súrodencov a rodičov sa
konalo za súčinnosti sociálnych pracovníkov DeD a Komunitného centra Telgárt
pod vedením PhDr. Gordanovej.
V júni naše deti opustili brány škôl. Niektoré deti definitívne opustili brány
základnej a špeciálnej školy a v septembri začali prípravu na povolanie na vybraných učilištiach. Veľkým úspechom počas prázdnin bolo, že si takmer všetky
staršie deti našli letnú brigádu a dokázali pracovať skoro celé leto. Mohli ste ich
stretnúť v stavebninách v Polomke, pri murárskych prácach na cintorínoch v obciach na Horehroní, v reštaurácii v Podbrezovej, v Polomke, na salaši Lamo vo
Valaskej, jedno odvážne dievča sa vybralo dokonca do Nemecka, kde pracovalo
celé leto. Bolo to veľmi príkladné pre ostatné mladšie deti a dúfame, že budú
takto brigádovať aj tento rok. Sme radi, že s niektorými deťmi z detského domova už plánujú niektoré organizácie spolupracovať aj v budúcnosti.
Detský domov Slniečko má zakúpený rodinný dom na Ulici SNP. Hoci tam ešte
prebiehajú dokončovacie práce, v záhrade už deti pod vedením vychovávateliek
a údržbára p. Zibríka pracovali v záhrade. Za pomoc vďačíme bohužiaľ už zosnulému susedovi p. Černákovi a jeho manželke, ktorí nám boli ochotní pomôcť pri
oraní pôdy, či požičaní náradia. Na malom políčku mali deti možnosť vlastnými
rukami vyskúšať si prácu okolo záhradky. Starší chlapci sa radi zapojili do kosenia
a zvážania trávy. Na jeseň bola toto úsilie odmenené bohatou úrodou a pocitom,
že sme aj v malom dokázali niečo vypestovať. Doteraz máme ešte v komore zaváraniny, ktoré nám chutia letom.
Počas prázdnin sme okrem prác v novom dome a letných brigád absolvovali
aj niekoľko výletov ako napríklad do Košíc, do Banskej Bystrice, do Vydrovskej

doliny, do Zlatna, na Polomské Očko. Zúčastnili sme sa aj na akcii organizovanej
obcou „Nedeľné posiedky“ ako aj Cesta rozprávkovým lesom na Búčniku, ktorá
mala u detí veľmi dobrú odozvu.
V júni sme mali ešte jednu milú udalosť, kedy nám do stavu manželského vstúpila naša chovankyňa Erika Š. Sme radi, že si našla životného partnera a prajeme
jej veľa šťastia v živote.
V júni a v septembri v rámci plánu prevencie sociálno-patologických javov sa
deti a zamestnanci zúčastnili prednášky na Prednej hore zameranej na prevenciu
proti závislostiam. Dúfame, že si z tejto prednášky niečo odniesli a bude im to
prínosom v ich živote, ktorý sa po odchode z DeD stáva veľmi ťažký a náročný.
Táto akcia bola obohatená o prehliadku zámočku Coburgovcov.
V novembri sa deti a zamestnanci zúčastnili na predstavení ľadovej šou v Poprade „O dvanástich mesiačikoch“, ktorá sa páčila hlavne malým deťom, ale krasokorčuliarske majstrovstvo zaujalo aj starších.
V tomto období už bola v plnom prúde príprava na vianočnú burzu, ktorú už
tretí rok organizujeme v NC Európa v Banskej Bystrici. Výťažok z tohto podujatia
deti použijú na vybranú akciu. Môžu si v praxi vyskúšať, že nie je umenie výrobok
len vyrobiť, ale je ťažké ho aj predať v dnešnej konkurencii. Burza bola úspešná
a všetci sme mali z tejto akcie dobrý pocit.
Na akcie bol veľmi bohatý december. Začiatkom mesiaca sa deti zúčastnili na
benefičnom koncerte „Úsmev ako dar“ v Bratislave, televízny záznam ktorého ste
mali možnosť vidieť na STV 1 počas Vianoc.
Hneď o niekoľko dní sme zorganizovali vianočnú besiedku
v priestoroch Hotela Heľpa. Ku
bohatému programu prispeli aj
deti zo Špeciálnej školy v Telgárte a pekným slovom a darčekmi,
zamestnanci firmy DM drogéria
Brezno. Sponzorom programu
bola aj firma Majk z Heľpy, ktorá
prispela na tanečnú zábavu, za čo
im srdečne ďakujeme.
Počas Vianoc mali niektoré deti
to šťastie, že ich strávili pri svojich
príbuzných. Deti, ktoré takúto
možnosť nemali, strávili Vianoce
v detskom domove. Vychovávateľky sa snažili urobiť deťom také
Vianoce, ako tradične prežíva rodina so všetkým, čo k tomu patrí.
Toto obdobie deti prežívajú oveľa
väčší vnútorný boj a silné emócie,
s ktorými sme museli všetci zápasiť. Tieto deti mali len jedno želanie, a to sme im
nemohli splniť...
Od nového roka 2019 sa DeD Slniečko transformuje na Centrum pre deti a rodinu , bude to niečo úplne nové pre nás všetkých v tom zmysle, že nebudeme
pracovať len pre deti, ktoré budú potrebovať pomoc, ale budeme preventívne
pôsobiť už v rodinách, aby sme predišli vyňatiu dieťaťa z rodiny. Centrum sa zamerá na ambulantnú a terénu sociálnu prácu, kde bude vykonávať opatrenia
pre dieťa a rodičov v rozvodových /rozchodových situáciách a opatrenia na podporu náhradnej rodinnej starostlivosti. Ak sa nám podarí nájsť vhodných ľudí na
pracovné pozície psychológa a sociálneho pracovníka, môžeme začať na tomto
novom projekte pracovať.
Rok 2018 bol teda na zážitky detí v ústavnej starostlivosti bohatý. Veľká vďaka patrí kolektívu vychovávateľov DeD Slniečko, odbornému tímu a ostatným
zamestnancom DeD pod vedením pani riaditeľky Mgr. Marty Kysuckej. Verte
nám, nie je ľahké prežívať s deťmi ich straty a dávať im nádej v lepšiu budúcnosť.
Vďaka patrí aj Základnej škole, Špeciálnej škole v Polomke, Talentáriu, starostovi
obce Ing. Lihanovi, MUDr. Zubáľovej, MUDr. Hermannovej, vdp.Michalovi Jenčovi, všetkým susedom a našim priaznivcom, s ktorými sme spolupracovali.
Na začiatku nového roka 2019 si prajeme všetci hlavne zdravie, pokoj, silu zvládať každodenné prekážky a rodinnú pohodu. Dúfame, že čím ďalej tým menej
detí bude v detských domovoch. Budeme učiť rodičov ich rodičovským zručnostiam, aby prebrali zodpovednosť za výchovu svojich detí.
Veríme, že tento rok bude aspoň taký úspešný ako minulý a k tomu si vyprosujeme božie požehnanie, ktoré nech nás sprevádza po všetky dni.
Mgr. Mária Ďuricová, za DeD Slniečko
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