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Spájanie komunít
	v Polomke

Deň víťazstva nad fašizmom
Štátnym sviatkom 8. mája Deň víťazstva nad fašizmom si pripomíname koniec
druhej svetovej vojny. Už 74 rokov uplynulo odvtedy, ako sa skončili útrapy tejto vojny. Preživší si pamätajú a mladší by nemali zabudnúť. Ťažké vojnové časy, hlad, bieda,
chudoba, rachot zbraní, smrť a zranenia najbližších by mali by varovným signálom aj
pre dnešnú strednú, ale hlavne mladú generáciu. V kontexte dnešného zmáhajúceho
sa extrémizmu, vojnových konfliktov v rôznych kútov sveta by sme sa mali zamyslieť
nad odkazom druhej svetovej vojny. V srdci Európy žijeme pokojný život bez vojnového ohrozenia. Avšak dokedy. Kto môže zaručiť mierový status na rok, na dva? Vojnové
konflikty vo svete sa nás netýkajú, kým ich nemáme za humnami. Oprášiť historické
fakty, vypočuť si svedectvá starých otcov a mám, urobiť si vlastný názor a nedopustiť
návrat vojnových čias. Každá generácia je zodpovedná za to, ako vedie tento svet.
Nezabudnime, nedopusťme. Hroby mŕtvych sú našim mementom. Veniec k pamätnej tabuli sme položili spolu so žiakmi našej základnej školy, ktorí tento deň v škole
venovali aktivitám pripomínajúcim si útrapy vojny.
D.Ď

Krajšia a čistejšia Polomka

Polomský deň 18. mája 2019
10.00 – Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole sv. Jána Krstiteľa
11.00 – 13.00 Poľovnícka výstava –
Gazdovský dvor

Lyžiarske stredisko Polomka Bučnik
15.00 – Rusín Čendeš Orchestra
16.00 - Kultúrny program:
- vystúpenie folklórnych súborov z Polomy, Gemerskej Polomy , Polomky
- ľudový rozprávač Martin Kopor z Hriňovej
- moderuje Peter Citényi
19.00 – Tanečná zábava – hrá skupina
NO2 a PARADOX
Sprievodné podujatia v areáli
penziónu Bučnik:
14.00 – Súťaž v pečení štrúdlí
- tvorivé a súťažné stanovištia pre deti
- súťaž pravých chlapov Polomský trojboj
- súťaž v behu na Polomské očko
14.30 - vystúpenie Sokoliarov Kráľa
Svätopluka z Banskej Bystrice
Sprievodné podujatia na štadióne v
obci:
10.30 - Futbalový turnaj mužstiev z Polomy, Gemerskej Polomy, Pustej Polomy a Polomky
10.30 - Hasičská súťaž – útoky družstiev
všetkých Polôm

Silvia Kučerková

Mama

Vie o nás všetko. Viac, než mnohí iní.
A napriek tomu nikdy nesklame.
A nespomína dlho na prečiny.
O kom to vravím? Predsa o mame.
Mama.
Ten človek, čo najdlhšie mlčí, keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde znova chodiť učí.
Po každom plači znova utíši.
Preto sa bojí snáď viac, než by chcela.
Hádam viac, než my sami o seba.
Snáď myslíme si, že by nemusela
A že nám toľkej lásky netreba.
Tak vážme si ich, kým sú medzi nami.
A prosme Boha, nech bdie pri nich sám.
Veď by sme často v svete boli sami
bez našich dobrých milujúcich mám.
A tým z nich, Bože, čo už s nami nie sú
a ktoré kryje tichá čierna zem,
ktorým len sám vieš správne adresu,
tým pošli od nás tiché – ďakujem.
Druhá májová nedeľa patrí našim mamám na oslavu ich lásky, starostlivosti
a obety. Keďže tento rok sa 12. mája
na Deň matiek konala slávnostná udalosť v našej farnosti a obce - Prvé sväté
prijímanie, sme si naše mamičky uctili
oslavnou reláciou v miestnom rozhlase
v spolupráci so žiačkami našej základnej školy.
-rr

Dňa 4.5.2019 sa uskutočnila brigáda zberu odpadkov, ktorú organizovala komisia pre životné prostredie a Obecný úrad v Polomke. Čistil
sa areál starého ihriska pri Hrone v
našej dedine. Obyvatelia našej obce
neprejavili o túto brigádu veľký záujem, o čom, bohužiaľ, svedčal počet
zúčastnených. Bez pomoci našich
rómskych spoluobčanov by sa nepodarilo vyčistiť ani polovicu znečistenej plochy. Všetci pracovali usilovne,
ani počasie nás neodradilo. Podarilo
sa nám naplniť jeden kontajner a
okolo sedemdesiat vriec. Pri zbieraní odpadkov sme, samozrejme, nachádzali všetko možné, ale krojové
súčiastky ma ozaj prekvapili. Ľudia,
nebuďte prosím hlúpi, nevyhovárajte
sa jeden na druhého alebo na našich

rómskych spoluobčanov. Myslím, že
oni stuhy či krojové čižmy nevyhadzujú. Ak máte nejaké kroje a nemáte o ne záujem, posuňte ich ľuďom,
ktorí by sa o ne postarali a hrdo ich
nosili. A nejde tu len o kroje, skúste
sa zamyslieť aj nad tým, ako sa správame k nášmu životnému prostrediu
v dedine / meste, kde žijeme, ale aj
k okolitej prírode. Brigády na zber
odpadkov sú skvelým nápadom. No
treba poďakovať ľuďom, ktorí to robia každý deň aj bez zorganizovanej
brigády. Nech nám nie je naša planéta ľahostajná, lebo tak ako sa my budeme správať k prírode, tak sa nám
ona odvďačí. Majme na mysli, že nie
sme poslední na tejto planéte, ostáva
tu naša budúca generácia.
Silvia Šuchaňová

Gastrofestival
Komisia pre šport a cestovný ruch pri
Obecnom zastupiteľstve v Polomke Vás
pozýva na štvrtý ročník Gastrofestivalu
vo varení kotlíkového gulášu, ktorý sa
uskutoční dňa 22.6. 2019 na starom futbalovom ihrisku v Polomke o 11.00 hod.
Podmienky súťaže: Súťaží najmenej
trojčlenné družstvo. Suroviny (môžu sa
pripraviť aj doma ) a kotlík na guláš si
zabezpečuje každé družstvo samostatne. Družstvá si môžu zabezpečiť vlastné
slnečníky pre lepší komfort. Drevo na
varenie, stôl a lavice zabezpečuje organizátor. Je dovolené aj vlastné drevo alebo iná alternatíva paliva. Čas na varenie
gulášu od odštartovania súťaže je štyri
hodiny. Do súťaže sa môžete prihlasovať
v kancelárii matriky obecného úradu /
tel. č. 048/6193 283 / alebo v deň konania Gastrofestivalu na mieste súťaženia v

čase od 10.30 hod. do 11.00 hod.
Veríme, že toto podujatie prispeje k
dobrej nálade a navareným gulášom
každé súťažné družstvo pohostí svojich
rodinných príslušníkov a priateľov, ktorí
ich počas súťaženia budú povzbudzovať.
Víťazi súťaže budú odmenení vecnými cenami. O občerstvenie sa postará
otvorený bufet.

Súkromná základná umelecká
škola Talentárium Polomka
srdečne pozýva všetky deti na
zápis, ktorý sa uskutoční v budove
SZUŠ v Polomke v termíne

od 17. do 22 mája 2019

v čase od 12.00 do 17.00 hod.
Čakáme Vás, Tešíme sa na Vás
Vaše Talentárium
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SPOMÍNAME
Len kytičku kvetov Ti na hrob môžeme
dať, pokojný spánok priať, modlitbu tichú
odriekať a s úctou na Teba spomínať.
Dňa 8. mája sme si pripomenuli smutné piate výročie úmrtia
nášho milovaného
Jána Saksu
S bolesťou v srdci
spomína syn Jaroslav
a dcéry Jana a Lucia
s rodinami, brat Štefan,
sestry Elena a Anna
s rodinami
Chorobou unavení tíško ste zaspali, zanechali ste všetkých, ktorých ste mali radi.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok sa za Vás modlíme.
Osud Vám nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budete navždy žiť. Dni
utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky
na Vás v našich srdciach stále zostávajú.
Dňa 5. a 23 mája uplynú
dva roky, čo nás navždy
opustili naši milovaní
rodičia
Elena Kubušová
a Rudolf Kubuš
Vy, ktorí ste ich poznali
a mali ich radi, venujte
im tichú spomienku
s modlitbou.
S láskou spomína syn
Rudolf s rodinou, syn
Miloš s rodinou, dcéra
Alena s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá,
súrodenci s rodinami a ostatná rodina.
Nečakane si odišla z nášho života,
my ostali sme sami, no naveky budeš
v srdciach tých, čo ťa milovali. Už Ti nepodáme ruku, nepovieme vinš,
len Ti k hrobu s kvetmi a sviečkou môžeme prísť.
Dňa 16. mája sme si pripomenuli smutné prvé výročie úmrtia našej drahej
mamy, starej mamy a prastarej mamy
Márie Mikloškovej
S bolesťou v srdci spomína dcéra Anna s
rodinou, synovia Ján
a Ľubomír s rodinami
a ostatná rodina.

Poďakovanie

Smútiaca
rodina
úprimne ďakuje všetkým blízkym, príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí
dňa 20.4.2019 odprevadili na poslednej
ceste nášho drahého
manžela, otca, dedka Jozefa Pocklana.
Taktiež ďakujeme za prejavy sústrasti
a kvetinové dary.

Smutný je náš domov, prázdno je v
ňom, len cestička k hrobu zostala von.
Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Nemôžeme Ťa zobudiť ani najkrajším
slovom, len dať Ti kytičku na hrob a povedať otec zbohom.

máj 2019

Sadenie stromčekov
V spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky a OZ Beňuš sa naši deviataci zúčastnili dňa 26.4.2019 výsadby mladých stromčekov. Na úvod pracovníci
Lesnej správy Závadky nad Hronom predviedli praktickú ukážku a spôsoby
výsadby mladých sadeníc. Po tejto ukážke dostali príležitosť aj žiaci a podarilo sa im zalesniť oblasť neďaleko lyžiarského vleku Brezinky. Sadili sa buky
a smreky. Po náročnej práci ich čakala odmena v podobe opekačky. Veľká
vďaka patrí celému tímu lesných pedagógov, ktorí to celé veľmi pekne pripravili.
ZŠ Polomka

Dňa 22. mája uplynul tmavý a ťažký
rok ako nás navždy
opustil náš milovaný
manžel, otec a starý
otec
Ján Barič
S nehynúcou láskou
a vďakou spomína
manželka, dcéra Janka s rodinou, syn
Rastislav s rodinou, syn Patrik a vnúčatá Martin, Paťko, Polys, Simonka, Anička a ostatná rodina.
Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas, vďaka Ti otec za
všetkých nás.
Dňa 23. mája uplynie pätnásť rokov
odvtedy, čo nás navždy opustil náš
manžel, otec a starý
otec
Ján Piliar
S láskou a úctou na
Teba spomína a za
krásne chvíle ďakuje
manželka, deti Danka a Janík, vnúčatá Matúško, Magdalénka a brat Paľo
s rodinou.
Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo
sa im v rodnej zemi odpočinúť. Srdce
ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby
mohlo ďalej žiť. Už Ťa neprebudí slnko,
ani krásny deň, na cintoríne spíš svoj
sladký sen.
Dňa 25. mája uplynie
dlhých desať rokov
ako nás opustila naša
drahá mamička
Helena Barníková
S láskou a úctou
spomína dcéra Anna
s rodinou, dcéra Helena s rodinou, syn
Jozef s rodinou a sestra Anna s rodinou.

A- ŠPORT
OD JEDNOTA BREZNO

VÝPREDAJ
TOVARU
zľavy 10-60 %

Stretnutie
Lihanovcov

Dňa 4.5.2019 sa po prvý krát stretli v penzióne Bučnik nositelia priezviska –
Lihan ( rodená Lihanová). Prišli od Ašu až po Košice. Mnohí sa stretli po prvý
krát, niektorí aj po niekoľkých desaťročiach. Pri stretnutí padla aj nejaká slzička, ale to už k tomu patrí. Na úvod sa ujali slova zástupcovia jednotlivých
rodín a prezentovali čo-to o sebe.
Zo štátneho archívu sme sa dozvedeli o svojich koreňoch, ktoré siahajú
do roku 1672. Je to zatiaľ najstarší údaj o priezvisku Lihan. Naše priezvisko
je veľmi rozšírené a preto má veľa doložiek. Sú medzi nimi: Garaj, Kulik, Lojzik, Mlynár, Gazdík, Gadzoň. Pri družnej diskusii sme sa dozvedeli o ďalších,
o ktorých sme nemali informácie. Rozchádzali sme sa s úmyslom pracovať
na našich koreňoch a pri najbližšom stretnutí sa so získanými informáciami
podeliť. Na záver ďakujeme všetkým, ktorí naše pozvanie prijali a prišli medzi nás.
Organizátori podujatia

máj 2019
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Vynášanie Moreny

Oddávna bolo zvykom na Smrtnú nedeľu vynášať Morenu a s ňou vyhnať zimu a choroby. Táto obyčaj sa zachovala dodnes a realizovali ju aj žiaci našej školy pod vedením
svojich pani učiteliek. Veselý sprievod prešiel dedinou a potešil obyvateľov obce. Morenu nakoniec zapálili a hodili do rieky.
ZŠ Polomka

Naše deti žnú úspech

Regionálna prehliadka speváckych
skupín Jednoty dôchodcov
Prehliadka sa konala tento rok 10. mája v Brusne. Otvorili sa brány hudby, spevu
a tanca. Zúčastnené skupiny boli z deviatich dedín a miest. Hneď na začiatku nás
privítala moderátorka a moderátor, ktorý nás zabával humorom a vtipmi. Každé vystúpenie bolo úžasné. Pripomenuli sme si staré obyčaje a zvyky. My sme vystupovali v kroji. Naše vystúpenie zožalo veľký potlesk od obecenstva, ktorý bol uznaním
nielen nášho spevu ale aj nášho prekrásneho kroja. Zaspievali sme štyri pesničky
s z toho aj vlastnú tvorbu.
Záver patril všetkým účinkujúcim, aj tým čo boli v hľadisku, aj tým, ktorí stáli na
javisku. Celá sála buráca tónmi spoločnej záverečnej piesne. Tešíme sa na ďalšie podobné vystúpenia.
M. Bolfová

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Banskobystrického kraja, sa uskutočnila 3.mája 2019 o 13.00 hod.v KD v Kokave nad Rimavicou.
So svojimi choreografiami sa predstavili - deti z Brehov, z Veľkého Krtíša, z Poltára,
zo Zvolena, z Revúcej, z Banskej Bystrice, z Klenovca, z Krupiny a Polomky. Hlavným
usporiadateľom je Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko vo Veľkom Krtíši, Banskobystrický samosprávny kraj a obec Kokava nad Rimavicou. Kokava je naše obľúbené
mestečko. Vždy sa odfotíme pri fontánke a tradične si dáme modrú cukrovú vatu. Ale
v prvom rade súťažíme a s chuťou. Veď každý, kto príde, chce obstáť čo najlepšie. A
tak sme sa posnažili, lebo ako sme si povedali, nič sme nemohli stratiť, iba získať. A aj
sa podarilo. Deti súťažili s veľmi peknými a nápaditými choreografiami. Porota mala
ťažkú úlohu a aj sa dlho radila, a takto rozhodla. Laureátom s priamym postupom na
celoslovenskú prehliadku sa stal Matičiarik z Banskej Bystrice. Zlaté pásmo s návrhom
na postup získali naše Brezinky a Lastovičky zo Zvolena. Zlaté pásmo získala Radosť z
Banskej Bystrice, Vartášik z Krupiny. V striebornom pásme sa umiestnili Lykovček z Revúcej, Kukučky z Poltára, Mladosť z Klenovca, Krtíšanček z Veľkého Krtíša a Brezanček
z Brehov. Po hodnotiacom seminári, kde nám dali dobré rady ako ešte čo to vylepšiť a
tiež veľkú pochvalu sme sa veselí a vytešení mohli pobrať domov. A čo vám poviem,
v autobuse sme furt najveselší, no a mali sme na to tentokrát ten najkrajší dôvod.
M.Pisárová

FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
Regionálna súťažná prehliadka speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov okresu Brezno a Banská Bystrica sa uskutočnila 28 .4. 2019 v MsDK v Brezne.
V kategoriách: sólový spev. duo spev, hra na tradičné sólové ľudové hudobné nástroje, spevácke skupiny a ľudové hudby súťažilo viac ako 40 súťažných čísel. Maratón
pekného spevu a hudby od Telgártu po Strelníky a Hrochoť. Zlaté pásmo s postupom
na krajskú prehliadku získali: ĽH Miroslava Kapca, ištrumentalista Peter Belko, v sólo
speve : Zuzana Rosíková z Čierneho Balogu a Katarína Károlyová Čubaňová zo Šumiaca, a spevácke skupiny Dssk KÝČERA z Čierneho Balogu, Žssk ŠUMIAČAN zo Šumiaca,
Žssk TELGÁRT z Telgártu, Žssk HROCHOŤAN z Hrochote. Mssk Brezinky sa umiestnila v
zlatom pásme a Žssk Brezinky v striebornom pásme.
M. Pisárová

Spájanie komunít v Polomke
Dňa 7.-8. apríla 2019 sa stretli dva svety, dve kultúry. Žiaci ZŠ Polomka a ZŠ s MŠ Pohorelá sa pripravovali na veľký koncert pod záštitou Komenského inštitútu.
Nedeľa sa odohrávala v telocvični v rôznych skupinách (hudba, tanec, divadlo, maľovanie, publicistika) pod vedením odborníkov: Mgr. Martina Kantorisová, Ing. Soňa
Bridišová, Mgr. Janka Skalošová, Mgr. Andrea Farkašová a Mgr. Tomáš Farkaš, PhD.
V kuchynke sa varil guláš (Ing. Soňa Bridišová, Mgr. Mária Orovčíková plus dievčatá). V komunitnom kruhu sa hovorilo o očakávaniach a snoch. Zaujímavou etapou
bol spánok, bolo počuť chichotanie, chrápanie, pískanie, hudbu, no nakoniec všetci
zaspali. Budíček (PhDr. Františka Baksová) bol o 6.00 hod. a o hodinu na to sme sa
presunuli s bubnami, gitarami a kostýmami do kultúrneho domu.
Predstavenie sa konalo 8.4.2019, kedy oslavujeme Medzinárodný deň Rómov a malo
dve časti: divadlo (scenár a texty piesní napísali deti samy) na tému vybrané slová
a koncert piesní kapiel POLOMSKÉ TORNÁDA a GYPSY BACHTALE.
Spievalo sa bez predsudkov a s novými kamarátmi. Veríme, že to nebolo naše posledné stretnutie.
Autorka: Viktória Schvarzbacherová, 9.A ZŠ Polomka
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 65/2019 o
poskytovaní finančného príspevku na podporu vzdelávania
Obecné zastupiteľstvo v Polomke podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm.
g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods.
1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v záujme podpory vzdelávania v Obci Polomka vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie:

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1 Účel a predmet
1. Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovuje postup a podmienky poskytovania finančného príspevku na podporu vzdelávania v základnej škole
v Polomke, ktorá je rozpočtovou organizáciou Obce Polomka, v súlade s ustanovením
§ 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
2. Finančný príspevok na podporu vzdelávania, ktorý sa vypláca oprávnenej osobe pri
splnení podmienok pre poskytnutie tohto príspevku, poskytne Obec Polomka za účelom hmotnej podpory a pomoci pri výkone rodičovských práv a povinností na zabezpečenie školských potrieb a pomôcok.
3. Finančný príspevok na podporu vzdelávania je nenávratná finančná pomoc, na jeho
poskytnutie nevzniká právny nárok v zmysle všeobecne záväzných predpisov Slovenskej republiky.
4. Finančný príspevok na podporu vzdelávania bude poskytnutý pri nástupe dieťaťa do Základnej školy v Polomke, a to do prvého, druhého a tretieho ročníka.
5. Finančný príspevok na podporu vzdelávania bude rozdelený na dve časti a bude vyplácaný na školský polrok, ak naň nestratí nárok a bude zúčtovaný do 15.12. bežného
roka a do 15.06. bežného roka.
§ 2 Podmienky poskytnutia finančného príspevku na podporu vzdelávania
1. Oprávnenou osobou na poskytnutie príspevku podľa tohto nariadenia je:
a) matka dieťaťa, ktorá má trvalý pobyt v Obci Polomka,
b) otec dieťaťa, ktorý má trvalý pobyt v Obci Polomka, v prípade ak matka dieťaťa
zomrela alebo bolo po nej vyhlásené pátranie a dieťa bolo zverené do výchovy otca na
základe právoplatného alebo vykonateľného rozhodnutia súdu,
c) osoba s trvalým pobytom v Obci Polomka, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo príslušného
orgánu podľa zákona o rodine.
2. Ďalšie školopovinné deti prvého až tretieho ročníka navštevujúce školské zariadenie vyššie spomínaných oprávnených osôb nesmú mať neospravedlnené vyučovacie
hodiny.
3. Oprávnené osoby majú splnené záväzky voči Obci Polomka po lehote ich splatnosti,
a to minimálne 2 roky pred podaním žiadosti.
4. Oprávnená osoba je povinná podať písomnú žiadosť, ktorej vzor tvorí prílohu tohto
VZN a doručiť ju do podateľne obecného úradu.
§ 3 Postup pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vzdelávania
1. Oprávnená osoba podá písomnú žiadosť. K žiadosti je potrebné priložiť kópiu rodného listu dieťaťa, ako aj iné doklady na preukázanie skutočností podľa § 2 (napr. rozhodnutie súdu s doložkou právoplatnosti alebo vykonateľnosti).
2. Na konanie o poskytnutie príspevku sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.
3. Finančný príspevok na podporu vzdelávania poskytne Obec Polomka bezhotovostne na bankový účet oprávnenej osoby, prípadne v hotovosti po predložení dokladov
o zakúpení školských potrieb a pomôcok.
4. Výška finančného príspevku na podporu vzdelávania na jedno dieťa je do 300,€. Príspevok je splatný do 30 dní od podania žiadosti, ak boli splnené všetky podmienky.
5. Finančný príspevok na podporu vzdelávania musí byť zúčtovaný fotokópiami
účtovných dokladov a dokladov o úhrade preukazujúcich účel poskytnutia – zakúpenie školských potrieb a pomôcok.

DRUHÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 18.04.2019 na zasadnutí obecného zastupiteľstva uznesením č. 35/2019-OZ a nadobúda účinnosť dňa 03.05.2019.
Žiadosť- príloha VZN 65/2019 – motivačný príspevok na www. polomka.s

máj 2019

Finančná správa informuje
Vážení občania a podnikateľské subjekty,
od 1. apríla tohto roku došlo k novele
zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás
chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.
Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby
cez ERP, sú povinní od 1. júla používať
tzv. online registračné pokladnice v skratke „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu
registračnú pokladnicu v skratke„VRP“.
Každá pokladnica musí mať svoj kód.
Žiadosť je potrebné podať elektronicky
cez stránku finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť
spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ stiahne tzv. inicializačný balíček a
svoju pokladnicu si následne zinicializuje
kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu,
keď prvýkrát začne evidovať tržbu.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že
pravidelne aktualizuje zoznam dodávate-

ľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní
dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu. Poskytovatelia, ktorí sú
uvedení v zozname, získali certifikáciu a
môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky
online registračných pokladníc.
Finančná správa odporúča, aby ste ich
kontaktovali čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnemu náporu počas posledných
dní.
Zároveň Finančná správa upozorňuje,
že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej
moci zrušia všetky DKP a staré ERP-čky už
nebude možné používať.
Kompletný postup prechodu na eKasu
sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu
všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia.
Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.

Ekosúťaž
Ekosúťaž sa stala už tradíciou na našej
škole. Pravidelne v dvojročných intervaloch si takto pripomíname aj Deň Zeme.
Žiaci zo Základnej školy v Závadke nad
Hronom, Polomke, Bacúchu a Beňuši súťažili na pôde našej základnej školy. Jej
cieľom bolo podnietiť záujem o získavanie vedomosti o prírode – faune a flóre,
ale aj o spôsoboch jej ochrany. Rozvíjať
kreativitu detí pri tvorbe priestorových
prác z odpadového materiálu, maľbe
a kresbe, fotografovaní. Tento rok sa celá
súťaž niesla pod názvom: „ Chráňme si
naše prírodné bohatstvo“.
Výsledky vedomostno – praktickej
časti:
1.stupeň
1. miesto: ZŠ Bacúch
2. miesto: ZŠ Polomka 4.ročník
3. miesto: ZŠ Polomka 3.ročník
2.stupeň
1. miesto: ZŠ Beňuš
2. miesto: ZŠ Polomka
3. miesto: ZŠ Závadka nad Hronom
Prvá časť bola vedomostná. Otázky v
teste z priložených tematických okruhov,
vychádzali z učiva
prírodovedy a vlastivedy v 1. kategórii,
z učiva 5.-8. ročníka biológie a geografie.
Druhá časť – praktická- úlohou bolo spracovať predložený odpadový materiál
v danom časovom limite.
Výsledky fotografickej súťaže:
1. miesto: Kamil Pokoš, ZŠ Šumiac
2. miesto: Branislav Bartoš, ZŠ Šumiac
3. miesto: Žofia Riečanová , ZŠ Závadka
nad Hronom
Výtvarné práce:
1. kategória:
1.miesto: Daniela Maťašová, ZŠ Polomka
2. miesto: Viktória Martincová, ZŠ Polomka
3. miesto: Nela Veselovská, ZŠ Polomka

2. kategória:
1. miesto: Petra Kantorisová, ZŠ Pohorelá
2. miesto: Liliana Bernadičová, ZŠ Pohorelá
3.miesto: Martina Trčanová, ZŠ Pohorelá
Výrobky z odpadového materiálu:
1. kategória
1. miesto: Sára Saksová, ZŠ Závadka nad
Hronom
2.miesto: ZŠ Bacúch
3. miesto: Matej Šádek, ZŠ Polomka
Špeciálna cena.: ZŠ Bacúch
2. kategória
1. miesto: Kevin Ščuka, ZŠ Telgárt
Literárne práce:
2. – 4. ročník
Poézia:
1. Kamila Kohútová, ZŠ Polomka
2. Matej Šádek, ZŠ Polomka
3. Tobias Omasta, ZŠ Polomka
Próza:
1.Liliana Tkáčiková, ZŠ Polomka
2.Matej Šádek, ZŠ Polomka
5.-6. ročník
Poézia:
1. Ema Vajdíková, ZŠ Pohorelá
2. Marek Pohančaník, ZŠ Polomka
Próza:
1. Liliana Tóthová, ZŠ Polomka
2. Veronika Čarnogurská, ZŠ Polomka
3.Matúš Šuchaň, ZŠ Polomka
7.-9. Ročník:
Poézia:
1.Peter Pletka, ZŠ Pohorelá
2. Sabína Dudášová, ZŠ Polomka
3. Dominika Gorduličová, ZŠ Polomka
Próza:
1. Darina Čarnogurská, ZŠ Polomka
2. Veronika Bodáková, ZŠ Polomka
3. Janka Jánošková, ZŠ Polomka
Mgr. Marika Orovčíková
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