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 Mobilné pracovisko na 
 vydávanie dokladov

 lesy ski cup a slovenský pohár 
 v alpskoM lyžovaní 2019

 vianočný volejbalový turnaj

 skialpinistka Marianna 
 jagerčíková v začiatku sezóny

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia  o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady na rok 2018, sa stanovil poplatok za zvoz TKO nasledovne:
20 € - na osobu v domácnosti, ktorá neseparuje odpad
14 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje odpad
7 € - študent bývajúci na internáte – je potrebné doložiť potvrdenie z in-
ternátu alebo školy
7 € - občania pracujúci na území SR v iných mestách na týždňovky, ale-
bo v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy.
Od poplatku za zber a likvidáciu TKO je oslobodený občan, ktorý pred-
loží potvrdenie na svoje meno, že zaplatil poplatok v  inom meste SR 
alebo v zahraničí.
Poplatok na rok 2019 je možné uhradiť každý pracovný deň v čase od 
7.00 -11.00 a od 12.00-15.00 v kancelárii úseku VVS v kultúrnom dome 
vchod zozadu KD.

Úsek VVS

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 
v znení  neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie 
obecného zastupiteľstva na deň : 

14. februára 2019 ( štvrtok ) o 17,00 hodine 
( v budove obecného úradu – bočný vchod ) 

Program : 
1/ Otvorenie 
2/ Voľba návrhovej komisie 
3/ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťa MŠ 
a dieťa školského zariadenia
4/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti 
5/ Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2018 
6/ Schválenie plánu kultúrno–výchovnej činnosti na rok 2019 
7/ Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2018 
8/ Rôzne 
9/ Interpelácia a diskusia

Fašangy na dedine
Zabíjačka 23. 2. 2019 

od 9.00 pred Bumbarasom
Dáva sa na všeobecnú známosť, že nastav fašangový čas a ako je to už zvy-
kom, treba sa nám zas stretnúť a ako sa patrí vedno pofašangovať. Učinime 
tak v sobotu 23.2.2019 od 9tej hodiny na námestí, keď sme šicia doma. Ženy 
nevarte, bude sa variť na dedine. Ani nevysávajte, neperte, urobte si aj vy raz 
fľajmentok a priďte si zaspievať aj zatancovať. Chlopi to vše tak robia a potom 
sa im veselši žije. Prídu aj hostia - Chlopi z Heľpy, naši kamaráti z Úzoviec, 
súboristi z Balogu, ženičky seniorky  a domáci súboristi s dievčatami hudob-
níčkami a Jožkom z Heľpy. A žeby šitko fungovalo jak má, budú sa o to starať 
Brezinky s našimi priaznivcami z obecného úradu a richtárom, hlavný mäsiar 
Peter Bučko, Drevotrieska z Kašteľa, naši hasiči a šicia dobrovoľníci, čo nám 
furt pomáhajú. Aj moderátor Peter Cítenyi príde, lebo vloni sa mu ani kol-
baska neušla, ta to chceme odčiniť.
P.S. A sviňu, čo od vloni na totuto udalosť richtujeme je z domacoho chovu a 
nie dejaky zahraničný lvom, ta sa nebojte.

Krňačkové 
preteky
Sobota 16.3.2019

Od 9.00 – registrácia
11.30 – štart

Vyhodnotenie
Príďte sa zabaviť a prežiť 
deň plný zábavy a športu

Výročie tragédie
Uplynulo už desať rokov od závažnej dopravnej nehody s  tragickými ná-
sledkami na našom železničnom priecestí. Nezabudli sme a ani nikdy neza-
budneme. Nedá sa. 21. február bude navždy čierny deň.     Dňa 29.1.2018 sme si pripomenuli 74. výročie oslobodenia obce Polomka. 

Pripomeňme si niektoré historické fakty o tejto významnej udalosti. Hore-
hronia sa týkala Západokarpatská útočná operácia vojsk 2. a 4. ukrajinského 
frontu, prebiehajúca od 12. januára 1945 do 1. marca 1945. táto vojenská 
operácia bola priamou súčasťou veľkej strategickej ofenzívy sovietskych 
frontov od Baltického mora po Karpaty. Práve ňou sa začalo druhé obdobie 
oslobodzovacích bojov na území Československa. Prostredníctvom tejto 
operácie bolo oslobodené celé územie východného Slovenska, časť juž-
ného a podstatná časť stredného Slovenska až po Liptovský Mikuláš a celé 
údolie Hrona.
    Od Telgártu k Breznu postupovali Horehroním útvary 8. sovietskej jazdec-
kej divízie. V období od 29. do 31. januára oslobodili obce Telgárt, Červenú 
Skalu, Pohorelú, Heľpu, Závadku, Polomku, Bacúch, Beňuš, Gašparovo, Buja-
kovo, Braväcovo, Filipovo a priblížili sa k Breznu. 
Do obce Polomka vstúpili v noci z 29. na 30. januára 1945 vojaci Rumunskej 
armády. V  priestoroch miestnej školy bola zriadená vojenská nemocnica, 
ktorá slúžila predovšetkým pre potreby armády.
Na znak úcty k týmto udalostiam sme položili veniec k pamätnej tabuli na 
zdravotnom stredisku. Dúfame, že už žiadna generácia ľudstva nedopustí, 
aby sa také hrôzostrašné časy zopakovali.

-rr

Plán zvozu odpadu
Oznamujeme občanom, že po-
platok za zber a  likvidáciu tuhého 
komunálneho odpadu na rok 2019 
si môžu uhradiť v  kancelárii VVS ( 
vchod zozadu kultúrny dom). Po 
úhrade poplatku občania obdržia 
harmonogram zvozu TKO, ako aj 
zvozu separovaného odpadu na 
celý rok 2019. Najbližšie sa zvozy 
budú konať v nasledovných termí-
noch:
TKO –18.2.2019,11.3.2019
Separovaný – 5.3.2018,

Oslobodenie obce Polomka
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V  diaľ odišla si spať, zaplakal každý 
kto ťa mal rád. Čas plynie, bolesť trá-
pi, ale teba nám už nič nevráti. Chceli 
sme ti šťastie, zdravie priať, no teraz 
môžeme už len s  láskou spomína-
ťa kytičku kvetov na hrob dať.  
Dňa 28. januára sme si pripomenuli 
18. výročie úmrtia našej milovanej 
manželky a matky

Marty Buvalovej. 
S  láskou a  bolesťou 
v  srdci spomínajú 
manžel, dcéra De-
niska s  manželom, 
synovia Martin a Ma-
rek, svokra, švagrovia a  švagriná 
s  rodinou, súrodenci s  rodinami, 
kmotrovci s rodinou a ostatná rodi-
na a priatelia. 

Odišiel tíško, niet ho medzi nami, 
v  našich srdciach stále žije spomien-
kami. 
Dňa 16. februára sme si pripomenuli 
smutné 5. výročie úmrtia nášho mi-
lovaného otca 

Jozefa Buvalu.
S  bôľom v  srdci spo-
mína manželka, syn 
Vladimír, synovia Jo-
zef a  Ján s  rodinami, 
dcéra Alena, kmot-
rovci s rodinami a ostatná rodina. 

Odišiel si tíško, ako odchádza deň. 
Bez slov a  bez rozlúčky, nepovedal si 
zbohom ja už neprídem. Pozeráme 
hore ku hviezdam, vieme, že si niekde 
tam. 
Pri tom pohľade si slzy utierame a na 
teba s láskou spomíname. 
Dňa 15. februára uplynulo 20 rokov, 
čo nás navždy opustil 
manžel, otec, starý 
otec 

Ján Patráš.
S  láskou a  vďakou 
spomína manželka, 
dcéra s rodinou a syn 
s rodinou. 

Zaplakali naše oči, zaplakali bôľom, 
keď sme nášmu otcovi dali posledné 
zbohom. To, že sa rana zahojí, je len 
klamné zdanie, v srdciach nám bolesť 
zostala a tiché spomínanie.  Už ho ne-
prebudí slnko ani krásny deň, na po-
lomskom cintoríne spí svoj večný sen.  
Dňa 11. februára sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia nášho otca, staré-
ho a prastarého otca

Jána Miklošku. 
S láskou a úctou spo-
mínajú dcéra Anna 
a synovia Ján a Ľubo-
mír s  rodinami a  os-
tatná rodina. 

Päť rokov ubehlo, čo slzy naše tvoj 
hrob pokropili, keď sme ťa mamička 
do neho vkladali. Odišla si navždy, 

už ťa tu nemáme, s úctou a láskou na 
teba spomíname. Osud je občas veľmi 
krutý, nevráti, čo raz vzal. Nám zostali 
krásne spomienky a v srdci veľký žiaľ. 
Dňa 10. februára uplynulo päť smut-
ných rokov, ako nás opustila naša 
drahá mamička, stará a  prastará 
mama

Emília Šandorová. 
S  láskou na teba spo-
mína dcéra Janka 
s  rodinou a  ostatná 
rodina.  

Dúfame, že si už v ne-
bi,pozeráš sa na nás zhora. Navždy Ťa 
milujeme, odkazujeme Ti zdola. Budeš 
žiť v našich srdciach dovtedy, kým tu 
budeme. Počkaj tam na nás hore urči-
te sa raz stretneme.
Dňa 27. februára si pripomenieme 
piate výročie úmrtia, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, 
mama a stará mama

Emília Roľková 
S  láskou a  úctou na 
Teba spomínajú man-
žel, syn Ján s rodinou, 
dcéry Darina a  Jana 
s rodinami.

Navždy prestali pre teba hviezdy svie-
tiť, už navždy prestalo pre teba slnko 
hriať, ale tí, čo ťa milovali, nikdy ne-
prestanú na teba spomínať.
Dňa 21. februára si pripomenieme 
dvanáste výročie úmrtia našej milo-
vanej  

Anny Vojtkovej
S  hlbokým zármut-
kom si na drahú 
Hanku spomína man-
žel, deti a kolegovia 
z obecného úradu.

Stratili pieseň vtáci, stratili stromy plo-
dy. Tej noci bezútešnej udrel mráz. Ako 
by bolo dobre byť ešte stále s  tebou. 
Ale musel si odísť. Zavelil čas.
Dňa 24. januára uplynulo šesť rokov,  
čo sme sa navždy rozlúčili s neza-
budnuteľným

Milanom 
Šuchaňom

S láskou, úctou a ob-
divom spomína brat 
Vladimír, folklórna 
skupina Brezinky a Tu-
libanda

Úsmev nestojí nič a prináša mnoho. 
Trvá chvíľku, ale spomienka naň je 
večná.
Dňa 1. februára uplynuli tri roky, 
ako nás opustila naša 
drahá 

Olinka Kubušová.
S láskou a úctou spo-
mína celá rodina, ka-
marátky a známi.

Mobilné 
pracovisko 

na vydávanie 
dokladov

Občiansky preukaz je verejná 
listina, ktorou občan Slovenskej 
republiky preukazuje svoju to-
tožnosť, štátne občianstvo Slo-
venskej republiky a ďalšie údaje 
uvedené v občianskom preukaze, 
vydáva sa s dobou platnosti 10 
rokov.

Podľa zákona 224/2006 Z. z. o ob-
čianskych preukazoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
podľa § 2 ods. 2 „občiansky preu-
kaz je povinný mať každý občan, 
ktorý dovŕšil pätnásty rok a má 
trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky. „Patrí sem aj občan 
bezvládny a zbavený spôsobi-
losti na právne úkony.“

Okresné riaditeľstvo Policajného 
zboru v Brezne disponuje mobil-
ným pracoviskom na vydávanie 
dokladov, už od 02.11.2012. Žia-
dosť o vydanie dokladov sa podá-
va príslušnému úradu osobne. Za 
občana, ktorý bol pozbavený spô-
sobilosti na právne úkony, musí 
podať žiadosť jeho opatrovník. 
Podať žiadosť o vydanie občian-
skeho preukazu môže za občana, 
ktorý nemôže pre bezvládnosť z 
dôvodu dlhodobého pripútania 
na lôžko podať žiadosť osobne 
(„bezvládny občan“), aj iný občan 
po predložení svojho občianske-
ho preukazu a písomného pl-
nomocenstva na zastupovanie, 
na ktorom musí byť podpis bez-
vládneho občana podľa § 3 ods. 
1; podpis sa nevyžaduje, ak občan 
nie je spôsobilý sa podpísať. 

      K žiadosti bezvládneho obča-
na sa musí predložiť potvrdenie 
lekára o tom, že takýto občan ne-
môže podať žiadosť osobne z dô-
vodu dlhodobého pripútania na 
lôžko. Nasnímanie podoby bez-
vládneho občana možno vykonať 
aj v mieste, kde sa zdržuje, ale o 
vyhotovenie občianskeho preu-
kazu nemožno požiadať urých-
lene do dvoch pracovných dní. 
Súčasťou občianskeho preukazu 
je aj elektronický čip. 

plk. Mgr. Kamil Kmeť, riaditeľ

Blahoželáme
Len to najkrajšie, čo život môže dať, 
chceme Ti pri Tvojom 85-ročnom jubileu 
priať. Nech slza bolesti Ti tvár nikdy ne-
zmáča, žiaľ a smútok nech sa ti chrbtom 
otáča, nech len zdravie, šťastie, láska a 
dobrota, sú náplňou ďalších rokov Tvojho 
života.

Štefan Piliar
Prajú syn Miro s manželkou Beátou, syn 
Peter s manželkou Monikou, vnúčatá 
Mirka, Lukáš, Anetka, Kristínka a Peťka. 
Ku gratulantom sa pripájajú švagro-
via Ján, Paľo, Jozef, švagriná Karolína 
a švagriné Márie, kmotra Helena a ses-
ternica Anna.

Naši skvelí umelci zahviezdili na celo-
slovenskej výtvarnej súťaži „ Dedina , 
ako ju vidím ja“ . 
V kategórii deti MŠ náš žiak Peter Ol-
šiak obsadil krásne druhé miesto a 
suverénne prvenstvo  si odniesol Lu-
káš Ľuptovčiak v kategórii ZŠ a ZUŠ / 
7-9 rokov/.
Všetci sa nesmierne tešíme a bla-
hoželáme im aj ich pedagogičke 
PaedDr. Adriane Šajgalíkovej , ktorá 
ich vedie a otvára im dvere do ume-
leckého výtvarného sveta a v  nepo-
slednom rade ich rodičom, ktorí ich 
podporujú a stoja pri nich.
Ďakujeme Vám, ste skvelí

Máme tu ďalšie 
víťazstvo
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Napriek zimným mesiacom sa na 
rozpracovaných projektoch nezaháľa. 
Na drevenici, kde sa začiatkom januára 
spustilo plynové kúrenie, čo vytvorilo 
lepšie podmienky pre stavebné práce 
v interiéri, pokračuje naťahovanie omie-
tok v prízemnej časti a pokládka dlažby. 
Predpokladáme, že práce na prízemí, 
okrem humna, by sa mohli dokončiť do 
konca mesiaca. Podľa možností, ktoré 

určujú aj voľné kapacity pracovníkov, sa 
priebežne pokračuje aj v prácach v pod-
kroví drevenice. Po odovzdaní dreveni-
ce do užívania plánujeme v  podkroví 
zriadiť výstavný priestor pre tradičné 
ľudové remeslá, spôsob spracovania 
tradičný materiálov a výrobu ľudových 
odevov a  krojov. Na prízemí sa bude 
nachádzať pôvodná polomská chyža, 
sociálne zariadenia, kuchynka a  miest-

Stavebné práce pokračujú

  Aj tohto roku prebieha už tretí ročník pretekov v lyžovaní Lesy Ski Cup  pod-
porovaný hlavným sponzorom LESY SR š.p. Banská Bystrica. Doteraz sme sa 
zúčastnili na dvoch kolách, kde sa nám vcelku darilo a obsadili sme aj miesta 
na stupňoch víťazov. Najviac sa darilo Kristínke Tabernausovej, Julianke Pilia-
rovej, Patrikovi Hrablayovi ,Timei Petrovičovej. Okrem toho naši pretekári sa 
zúčastnili aj na dvoch kolách Slovenského pohára, kde v silnej konkurencii 
taktiež pekne zabojovali. Taktiež aj v kategórii masters našu obec reprezentu-
jú naši pretekári na vysokej úrovni a obsadzujú miesta na popredných prieč-
kach. Nakoľko do konca sezóny ešte zostáva dosť pretekov, nezostáva nám 
nič iné, len im držať palce, aby sa im darilo ešte viac.  

M. Jagerčík

  Slovenská reprezentantka Marianna Jagerčíková v začiatku tejto zimnej se-
zóny na Francúzskom šampionáte získala jednu striebornú a dve tretie mies-
ta. Takýto dobrý začiatok pretavila aj do výborných výsledkoch vo svetovom 
pohári, kde sa jej najlepšie darilo v Andore obsadením 4. miesta v individuál-
nom preteku.  V celkovom poradí svetového pohára je zatiaľ na 8. mieste. Do 
konca sezóny ju ešte čakajú dve kola svetového pohára a  majstrovstvá sveta 
vo Švajčiarsku.

M.J

Lesy Ski Cup a Slovenský pohár 
v alpskom lyžovaní 2019

Skialpinistka Marianna 
Jagerčíková v začiatku sezóny

nosť, ktorá môže slúžiť ako klubovňa 
pre folkloristov.

Zároveň sme začali vykonávať aj sta-
vebné úpravy na zubnej ambulancii, 
ktorá sa bude nachádzať na poschodí 
v  budove lekárne. V  súčasnosti sa pra-
cuje na nových sociálnych zariadeniach.

Aj interiér požiarnej zbrojnice prechá-
dza rekonštrukciou, ktorá sa chýli k zá-
veru. Takmer všetky priestory sú vyma-

ľované a  je potrebné ešte osadiť bojler 
a umývadlá. Ostane ešte výmena podla-
hy vo veľkej zasadačke, kde je potrebné 
vytrhať drevenú dlážku, vybetónovať 
a  položiť dlažbu. Avšak na tieto práce 
je potrebné schváliť obecným zastupi-
teľstvom rozpočet a z tohto dôvodu vý-
menu podlahy zrealizujeme v  jarných, 
prípadne v letných mesiacoch. 

Ing. Ján Lihan, starosta obcePráce v interiéri drevenice

Nové sociálne zariadenia v hasični



Vysvetlivky:
x – premáva v pracovné dni 
+ – premáva v nedeľu a v štátom uznaný sviatok 
6 – premáva v sobotu
7 – premáva v nedeľu
10 – nepremáva od 27.12. 2018 do 7.1.2019, 1.2.2019, od 4.3.2019 do 8.3.2019, od 18.4.2019 do 23.4.2019, od 17.7.2019 do 
30.8.2019, od 30.10.2019 do 31.10.2019
11 – premáva od 27.12.2018 do 7.1.2019, 1.2. 2019, od 4.3.2019 do 8.3.2019, od 18.4.2019 do 23.4.2019,    
        od 17.2019 do 30.8.2019, od 30.10.2019 do 31.10.2019
13 – nepremáva 21.4.2019
26 – nepremáva 23.12.2018, 30.12.2018, 6.1.2019, 3.3.2019, 21.4.2019, od 3.6.2019 do 25.8.2019
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Banská Bystrica, AS 7:12x, 7:15+6, 8:27x, 15:15, 15:52+6, 
Banská Bystrica,cez Bacúch 17:46 7(26)
Roosevelt. nemocnica 6:25x
Roosevelt. nemoc. cez Bacúch 4:50x 
Bratislava AS 13:35 (13)7
Brezno ul. ČSA 4:52x, 6:40x (10)
Brezno, žel. stanica 6:25x, 6:47x, 7:12x, 7:15+6, 7:57+6, 8:27x, 11:44, 14:35x, 15:09,15:14x (10),
 15:14x (11), 15:15, 15:52+6, 15:58x, 17:11x, 18:34x, 18:54+6, 19:49  
Brezno, žel.stanica 
cez Bacúch 4:50x, 6:05x, 6:11+6, 6:40x(11), 7:35x, 9:45x, 12:40+6, 14:12x, 
 14:50+6, 16:24+6, 16:38x,  17:46 (26)7, 22:26
Brezno, žel. stanica
cez Braväcovo 6:05x, 6:11+6, 8:31+6, 12:40+6, 14:20+6, 14:50+6, 17:18+6, 22:26
Brezno, žel.stanica 
cez nemocnicu 4:51x, 5:50x, 6:05x, 7:01x, 7:32x, 7:35x, 9:01x, 10:02x, 10:44x, 
 12:40+6, 12:46+6, 13:30x(11), 13:30x(10), 14:50+6
Dolná Lehota 14:51x(10)
Podbrezová aut. stanica 14:51x(10) 
Podbrezová, Lopej, Turčan 6:40x(10)
Podbrezová, ŽP a.s 4:47+6, 12:53x, 20:40
Valaská, Piesok, aut.st 4:52x
Valaská, Piesok, závod ŽP 12:55x

Heľpa, jarmočisko 5:45+6, 8:51x, 9:00+6 , 9:26x, 15.00x, 17:20x 
Heľpa, nám 14:21x(10), 17:11(26)7, 20:51(26)7
Kežamrok AS 8:35(13)7
Pohorelá, OcÚ 6:33x, 7:32x, 10:46x, 15:49x,16:35x, 21:03x
Pohorelá, Poh. Maša, Jednota  12:02x(11), 12:02+6, 13:23x, 13:48x(11), 19:43x,19:53+6, 21:36
Polomka, konečná 14:05+6, 14:59, 17:00+6, 18:40
Šumiac, OcÚ 5:43x
Telgárt, OcÚ 7:02x, 14:50x, 15:38+6
Telgárt OcÚ cez Pohorelá 5:39+6, 9:54x, 14:10x, 15:08x, 18:49x, 23.12
Telgárt OcÚ cez Šumiac 5:39+6, 7:11+6, 9:54x, 9:54+6, 11:08, 12:37x, 13:35+6, 14:10x, 15:08x, 16:15 
 17:40, 18:45+6, 18:49x, 23:12
Vaľkovňa 12:02x(10), 13:53x(10)
Závadka nad Hronom 16:25x

Cestovný poriadok SAD Zvolen platný od 9.12.2018
Odchody autobusov

Zo zastávky: Polomka – obec


