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Odpady
- a čo snimi
Plasty a ich
triedenie
Elektronické sčí-
tanie obyvateľov

   Všeobecne platilo, že čím väč-
šia zima na Hromnice, tým lep-
šia úroda, teplejšie leto a skorá 
jar. - Radšej vidí bača na Hrom-
nice vlka v košiari ako sedliaka v 
košeli. - Keď na Hromnice sneh 
a vietor duje, to skorý príchod 
jari zvestuje. - Keď sú na Hrom-
nice snežné povetrice, objaví jar 
skoro usmievavé líce, alebo - Ak 
na Hromnice mrzne, bude dob-
ré leto. - Keď na Hromnice sne-
ží, jar už nie je ďaleko. - Raduje 
sa gazda, keď si na Hromnice 
dve pre zimu musí obliecť kaba-
nice. - Ak na Hromnice napadne 
čo i len toľko snehu, čo na čier-
nej krave zbadáš, bude úrodný 
rok. - Mrazivý Hromníček veští 
údajne spoľahlivo aj to, že bude 
dobrá úroda zemiakov a príjem-
né teplé počasie v auguste.   
   Pozornosť ľudí sa sústreďova-
la hlavne na pestovanie konope 
a ľanu. Gazdiné si varením čo 
najdlhších šúľancov zabez-
pečovali, aby aj konope bolo 
dlhé. Každá gazdiná sa mala 
na Hromnice kĺzať na ľade, aby 
mala dlhý ľan a konope. S rov-
nakým cieľom sa mnohé rodiny 
alebo mládenci s dievčatami 
vybrali v tento sviatok na sán-
kovačku. Čím dlhšia bola drá-
ha, ktorú gazdiná, či mládenci s 
dievčatami prešli, tým dlhší mal 
byť ľan a konope. Predpovedať 
jeho dĺžku sa dalo aj dĺžky cen-
cúľov, ktoré viseli zo striech.

   Dňa 29.1.2021 sme si pripomenuli 76. výročie oslobodenia 
obce Polomka. Pripomeňme si niektoré historické fakty o tejto 
významnej udalosti. Horehronia 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 Českoslo-
venska. Prostredníctvom tejto operácie bolo oslobodené celé 
územie východného Slovenska, časť južného a podstatná 
časť stredného Slovenska až po Liptovský Mikuláš a celé 
údolie Hrona.
   Od Telgártu k Breznu postupovali Horehroním útvary 8. 
sovietskej jazdeckej divízie. V období od 29. do 31. januára 
oslobodzovali obce Horehronia 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 pa-
mätnej tabuli na zdravotnom stredisku. Dúfame, že už žiadna 
generácia ľudstva nedopustí, aby sa také hrôzostrašné časy 
zopakovali.
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Uplynulo už dvanásť rokov od závažnej dopravnej nehody 
s tragickými následkami na našom železničnom priecestí. Ne-
zabudli sme a ani nikdy nezabudneme. Nedá sa. 21. február 
bude navždy čierny deň.

Oslobodenie
obce Polomka

Výročie tragédie

Hromnice - prelom zimy
Hromnice patrili k najvýznamnejším pranostickým termí-
nom. Druhého februára je presne polovica zimy za nami 
a ľudia verili, že v tento deň sa stretáva magická zimná 
sila s jarnou. Ľudia napríklad verili, že ak na Hromnice 
zo strechy tečie, zima sa dlho povlečie, ale ak je silný 
mráz, treba sa ponáhľať so zimnými prácami, lebo jar je 
predo dvermi.

   Jasné Hromnice podľa pra-
nostík znamenali veľmi zlé vý-
hľady budúcej úrody. Napríklad 
- Keď slnko svieti na Hromničku, 
zbieraj aj slamu na chodníčku. 
Ľudia si na Hromnice nepriali 
ani teplý február, pretože sig-
nalizoval dlhú zimu, zlú úrodu a 
tým aj chudobu. Teplo predpo-
vedalo tuhú zimu: - Keď je na 
Hromnice pekne, medveď sa 
obráti na druhú stranu. Keď sa 
vtáčik na Hromnice z koľaje na-
pije, tak v marci zamrzne. - Keľo 
je na Hromnice odmek, teľo 
po Hromnici tuhá zima. K jari 
a Hromniciam patria aj známe 
vtáčie pranostiky: - Ako dlho pi-
píšky pred Hromnicami spieva-
jú, tak dlho po nich budú mlčať. 
- Na Hromnice letí škovránok 
cez hranice. Alebo - Na Hromni-
ce musí škovránok vrznúť i keby 
mal zamrznúť.
   Najznámejšia a najdôležitej-
šia súčasť hromničných zvykov 
kresťanskej tradície je posväco-
vanie sviečok počas sviatočnej 
liturgie a obchádzanie kostola. 
Hromničné sviečky, ktorých ná-
zov je odvodený od pomenova-
nia sviatku – Hromničky (niekde 
sa uvádza opak, teda že sviatok 
dostal pomenovanie podľa svie-
čok), boli dôležitým ochranným 
prostriedkom pred búrkou a 
hromom. Chránili nielen obyd-
lie, ale aj úrodu a ľudí uviaznu-
tých vonku v búrke. Zo sviečok, 

ktoré si ľudia doniesli do kostola 
posvätiť, si roľnícke ženy na-
kvapkali trochu do modlitebnej 
knižky a doma zoškrabali do 
ľanového semena odloženého 
na siatie. Verili, že takýto ľan 
bude chránený pred ničivou 
búrkou. Posvätenú hromničku 
mávali obyčajne v každej do-
mácnosti. Zapaľovali sa aj pri 
umierajúcom, aby sa mu ľah-
šie odchádzalo na druhý svet 
a pri mŕtvom ako ochrana pred 
nečistými silami a aby mu svie-
tili počas cesty na druhý svet. 
Hromničné sviečky sa uplatnili 
aj v ľudovom liečiteľstve ako 
pomôcky pri liečbe ochorení, 
najmä proti boleniu hrdla.
   Obchádzanie kostola so 
sviečkami a sviatok Hromníc 
zaviedol pápež Gelasius v roku 
494 n.l., aby nahradil sviečkový 
pochod počas Luperkálií - ob-
dobia, ktoré v starovekom Ríme 
predchádzalo sviatku Hrom-
níc. Začínalo v druhej polovici 
januára a vrcholilo začiatkom 
februára. Zvyky a rituály počas 
Luperkálií mali viesť k čistote 
duše, ktorá sa nazývala Febru-
atio. Vtedajší posledný mesiac v 
roku – február – sa pomenoval 
podľa tejto čistoty, ktorá bola 
jeho hlavnou náplňou. Počas 
Luperkálií sa vykonávali obety a 
rituály na počesť boha Pluta a 
bohyne Junony, ktorým sa ritu-
álne obetovávali zvieratá – capy 
a psy. Z koží zvierat vyrábali re-
mene, s ktorými na uliciach šľa-
hali okoloidúcich, najmä ženy. 
Zmyslom týchto rituálov bola 
očista ľudí od ich hriechov a ná-
sledne zabezpečenie plodnosti 
v nasledujúcom roku.

www. Slovenské zvyky
a tradície

Obecné zastupiteľstvo v Polomke v zmysle § 18a ods.2 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného za-
stupiteľstva č. 118/2021-OZ zo dňa 11.02.2021

V Y H L A S U J E

voľbu hlavného kontrolóra obce POLOMKA s pracovaným úväzkom 0,5
a určuje deň konania voľby hlavného kontrolóra obce

na deň  15.04.2021

Predpokladaný dátum nástupu do funkcie: 01.07.2021

Kompletné informácie s uvedením podmienok zaradenia uchádzačov do výberové-
ho konania sú zverejnené na úradnej tabuli obce a na web stránke obce Polomka 
www.polomka.sk

Výberové konanie
na funkciu hlavného kontrolóra

Obce P O L O M K A



Bolesťou unavená tíško zaspala,
zanechajúc všetkých, čo rada mala.
Dňa 21. februára si pripomenieme štrnáste výročie úmrtia 
našej milovanej  

Anny Vojtkovej
S hlbokým zármutkom si na drahú Hanku

spomína manžel, deti a kolegovia z obecného úradu.
...

Existujú ľudia, ktorí nám budú chýbať večne... Sú to tí, 
ktorí sa dotkli nielen nášho srdca, ale aj našej duše...
Dňa 1. februára uplynulo 5 rokov, ako nás opustila naša 

drahá Olinka Kubušová.
S láskou a úctou spomína celá rodina,

kamarátky a známi.

Odišiel tíško, niet ho medzi nami, 
v našich srdciach stále žije spomienkami. 
Dňa 24. januára uplynulo osem rokov čo sme sa navždy 
rozlúčili s nezabudnuteľným

Milanom Šuchaňom
S láskou, úctou a obdivom spomína brat Vladimír, 
folklórna skupina Brezinky a kamaráti z Tulibandy

...
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí a v našich srdciach
budeš stále žiť.
Dňa 28. januára sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia 
našej milovanej manželky a matky

Marty Buvalovej. 
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéra 
Deniska s manželom, synovia Martin a Marek s manžel-
kou, svokra, švagrovia a švagriná s rodinou, súrodenci s rodinami, kmotrov-
ci s rodinou a ostatná rodina a priatelia. 

...
Nečakane si odišla z nášho života, my ostali sme sami,
no naveky budeš v srdciach tých, čo Ťa milovali.
Hoci Tvoja hviezda zhasla a slnko ju nemôže hriať,
Ty budeš stále s nami a navždy Ťa budeme milovať.
Dňa 10. februára uplynulo sedem smutných rokov ako 
nás opustila naša drahá mamička, stará a prastará 
mama

Emília Šandorová
S láskou na Teba spomína dcéra Janka s rodinou

...
Odišiel si od nás ako krásny deň, nepovedal si ani:
,,Zbohom, už viac neprídem.“ Keby sa tak dalo vrátiť 
čas, otvoriť oči a počuť tvoj hlas. Zastavil sa život, keď 
teba už niet, vždy ťa budeme ľúbiť a vždy sa nám bude 
cnieť.
Dňa 16. februára sme si pripomenuli smutné 7. výročie 
úmrtia nášho milovaného otca 

Jozefa Buvalu.
S bôľom v srdci spomína manželka, syn Vladimír,

synovia Jozef a Ján s rodinami, dcéra Alena,
kmotra s rodinou a ostatná rodina. 

...
Spi sladko, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri Tebe každý deň. 
Smútok a žiaľ v srdci máme, na Teba s láskou spomíname.
Dňa 7. februára sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia 
nášho drahého

Milana Belka
S bolesťou v srdci spomína manželka Eva,

dcéra Marcela s manželom Máriom,
syn Matej s rodinou, vnúčatá Nelka, Ninka a Oliver, 

a ostatná rodina
...

Bolesťou unavený tíško si zaspal,
Zanechal všetkých a všetko, čo si mal rád.
S tichou spomienkou k hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok na Teba myslíme.
Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
v našich srdciach budeš navždy žiť.
Dňa 27. februára si pripomenieme smutné
1. výročie úmrtia nášho milovaného

Jána Jagerčíka
S láskou a bolesťou v srdci spomína

manželka, deti, mama,
sestry s rodinami a ostatná rodina.

SPOMÍNAME

STRANA 2 FEBRUÁR 2021Polomské novinky

Z Valachov valasi
(pokračovanie príbehu)

Narodení:  2 
Prihlásení:  4 
Odhlásení:  5 
Zomretí:  6 

Počet obyvateľov 
k 31.01.2021- 2923

Z úprimného srdca ďakuje-
me duchovnému otcovi Mi-
chalovi Jenčovi za dôstojnú 
rozlúčku s naším drahým 
zosnulým

Ivanom Tokárom.
Zároveň ďakujeme rodine, 
susedom, priateľom, ko-
legom a všetkým, ktorí sa 
prišli dňa 10.1.2021 rozlúčiť 
a na poslednej ceste odpre-
vadiť nášho manžela, otca 
a starého otca.

Smútiaca rodina

 Vonkajšiu širokú strechu maštale 
lemuje celý rad lastovičích hniezd, 
pričom mačky a mačiatka si neraz 
oblizujú pyšteky, keď pozorujú vý-
let lastovičích mláďat v sprievode 
svojich skúsených matiek a tento 
možno ich prvý cvičný vzdušný 
let s úľubou pozorujú i Ioannisove 
vnúčatá tešiace sa z ich veselých 
jarných hier obohatenými týmto 
prekrásnym prírodným divadlom. 
Štebotu i džavotu je tu akurát dosť 
a tak malí bratranci i sesternice 
majú postarané o zábavu, pokiaľ 
ich rodičia usilovne pracujú.
   Ioannis a Vihelmína sa s utajo-
vanou hrdosťou tešia, ako ich ro-
dinný strom vypúšťa nové a nové 
vetvičky. 
- Tak a už sme v dome len piati. 
Len aby sa tie nevesty dobre zná-
šali.-
- A prečo by sa nemali, veď majú 
chlapov ako sa patrí. Ej, nejedna 
dievka by s ktorýmkoľvek naším 
synom s radosťou bola išla k ol-
táru.
   Štyroch už máme na poriadku 
a hlavné je, že každý má vlastnú 
strechu nad hlavou a naše neves-
ty prišli do hotového, tak môžu 
byť len ticho a rady, že majú také 
šťastie. Len keby aj naše dievky 
postretlo také šťastie, ale ktovie, 
čo ich čaká a driečne sú veru obi-
dve.
- Áno, ako by ti z oka vypadli, veľ-
ké modré oči, plavé kučeravé vla-
sy až po pás, ale podľa tunajších 
zvykov si ich medzi ľuďmi musia 
zapletať do vrkoča.-
- Ani sa nenazdáme a zostane 
nám len Alex.-
- To ako to, len keby bolo dobre, 
ale časy sú neisté a ľudí pribú-
da i do gemerských hôr niekedy 
i proti vôli kráľa Žigmunda, veď už 
ANNO DOMINI 1426 vystúpil proti 
pánom z Plešivca, keď do lesov 
pri Štítniku povolali valachov z cu-
dzích krajov, pretože bol zákaz 
držať Valachov na krajinskom po-
medzí Spiša. Valasi v okolí Rož-
ňavy už mohli byť pred ANNO DO-
MINI 1427, ale tí nemali rumunský 
pôvod, boli to Ruténi- Rusíni ho-
voriaci po rusínsky.-
-Určite, veď aj nám pomohli, keď 
nás šoltýs na Kozmov príkaz vy-
hnal.-
   Obyvatelia našich valaských 
usadlostí neraz upreli zrak na se-
ver do údolia za rieku Hron, kde sa 
rozrastajú nové slovenské roľníc-

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ
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január 2021

POĎAKOVANIE

ke usadlosti, ba v tomto čase oko-
lo ANNO DOMINI 1427 súčasníci 
by tieto usadlosti na vyklčovaných 
i vypálených miestach mohli hod-
notiť ako dediny. Tak lákala mno-
hých mladých valachov i dedinka 
vystavaná po oboch stranách 
potoka a ženbou so slovenskými 
dievčatami nejeden valach splynul 
so slovenským obyvateľstvom.
   A tak to bolo i so zvyškom fran-
cúzskych vojakov táboriacich 
v jelšových húštinách pri Hrone, 
ktorí pôvodne pôsobili v službách 
francúzskych rytierov Drugetov-
cov, ktorí boli oporou kráľov Karo-
la Róberta a Ľudovíta I. Veľkého. 
Za verné služby Drugetovci boli 
obdarovaní veľkými majetkami, 
stávali sa z nich grófi a prinajmen-
šom zemani. Boli dobrí bojovníci 

a pokiaľ potrebovali vojakov, do-
pĺňali ich novými sviežimi silami z 
Francúzska a keď sa časy zmenili 
a veľmi ich nepotrebovali, unavení 
a už menej významní francúzski 
vojaci mali už dosť vojenského 
života, nuž sa rozbehli do blízkych 
roľníckych usadlostí a nahovorili 
si Hanku, Agnešku, Zuzku, Bar-
borku, Margitku a inú za manžel-
ku.
   Jeden z vojakov sa menoval Re-
blé, z ktorého sa neskôr vplyvom 
slovensky hovoriaceho obyvateľ-
stva vyvinulo priezvisko Hrebla. 
Drugetovci prispeli k europeizácii 
Uhorska a tiež i ich vojaci aspoň 
trochu prispeli do pestrosti našej 
ľudovej kultúry.
   Vznikajúca dedinka pod Homôl-
kou, písomne ešte nedoložená, 
mohla mať svoje meno Polunka 
s prevažným slovenským obyva-
teľstvom, s ktorým sa asimilovali 
Valasi, Ruténi-Rusíni, sem-tam 
i Ráci-Srbi, čiastočne Nemci a za-
plietli sa sem i Francúzi a ktovie, 

čo ešte doba prinesie, ako to 
bude.
   Z mĺkveho rozjímania sa silným 
hlasom preberá Ioannis – Ej, ne-
pokoje sú aj na mojom rodnom 
Balkáne, ale i vo vnútri Uhorska, 
kde sa už osmani násilne tlačia.
   A aj tí husiti pod vedením Jána 
Žižku už od ANNO DOMINI 1423 
podnikali výpravy na juhozápad-
né Slovensko, nuž a keď im išlo 
o zmocnenie sa panských sídel, 
miest, mestského patriciátu, hra-
dov, kláštorov, kostolov, či fár, 
v boji nerozoznávali, kto je dobrý 
a kto zlý.
   Ej, veru veľa nevinného ľudu 
vykynožili, vydrancovali, korisť, 
bohatstvo odvliekli a vraj,, spa-
nilé jazdy“! Každému ide predo-
všetkým o moc a o korisť. A po 
Peréniovcoch sa Muránskeho 
hradu zmocnili bratríci a tým sme 
my poddaní Muránskeho panstva 
zasa nič nevyhrali. - Tak je to, ,, 
popri suchom horí aj mokré“, voj-

ny nech sú zamerané proti komu-
koľvek, ničia všetkých a všetko.
   Aj my máme s pánmi všelijaké 
skúsenosti, a preto sa od nich 
držme len ďaleko, my máme akú-
takú výhodu, že z vrchu pozeráme 
na husto obývané sídla a tu blízko 
lesa sa môžeme skôr ukryť i pred 
prípadným nebezpečenstvom. 
Len keby bol pokoj, aby nám sy-
nov nezobrali bojovať za panské 
záujmy.- vzdychla si Vihelmína. 

Mária Oceľová
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Odpady, a čo s nimi? PLASTY A ICH TRIEDENIE

   PLASTY- sú to výrobky an-
tropogeného charakteru, bez 
ktorých si už život nevieme 
ani predstaviť! Naučili sme sa 
spoliehať sa na to, že všetky 
problémy, ktoré vznikli vďaka 
našej vysokej spotrebe po-
travín a nápojov zabalených 
v plastových obaloch sa akosi 
vyriešia sami.
Tak ako za výrobu, tak aj za re-
cykláciu je zodpovedný-človek.
   Vedeli ste, že plasty sa v prí-
rode rozkladajú približne 500 
až 1000 rokov? Záleží od druhu 
a vrstevnatosti plastu, a preto 
vo voľnej prírode nemajú svoje 
miesto! Malo by nám všetkým 
záležať na tom, aby sme ich 
separovali. Vyseparované PET 
fľaše sa následne ďalej spra-
covávajú, čím sa ušetrí energia 
a voda . Z 30 ks PET fliaš sa vy-
robí 1ks fleecová bunda. Ďalej 
sú z nich napríklad odpadové 
sáčky, koše. Iné sa zase rozo-
melú na malé kúsky, potom sa 
roztavia a výsledkom sú vlákna 
na výrobu tkanín, alebo sa po-
užijú ako vypchávky do kresiel.
Neviem si predstaviť domác-
nosť bez čo i len jednej PET-
fľaše, a preto Vás vyzývam, že 
po použití jej obsahu ju stlačte, 
čím zmenšite jej objem a pri-
pravte ju v plastovej taške, či 
vreci na separovaný zber, ktorý 
je v našej obci pravidelne jeden 
krát mesačne realizovaný.
   PLASTY NESPAĽUJTE! Spa-
ľovaním vznikajú karciogénne 
látky dioxíny, ktoré poškodzujú 
imunitný systém, vyvíjajúci sa 

„Malosti a zraniteľnosti našej planéty som si bol vedomý 
skôr, ako som vzlietol. No až keď som ju videl z vesmíru 
v celej jej nevyslovenej kráse a krehkosti, som si uvedomil, 
že tou najnaliehavejšou úlohou ľudstva je zachrániť ju pre 
budúce generácie.“ 

Ing. Ivan Bella – slovenský kozmonaut
plod v tele matky, majú rako-
vinotvorné účinky! Chráňme si 
svoje zdravie, ovzdušie, vodu 
a prírodu- žijeme z nej !
   Čo patrí do separovaných 
plastov: PET fľaše, plasto-
vé fľaše od nápojov, sirupov, 
octu, jedlého oleja, minerálok 
– stlačené, aby mali menší 
objem a bola s nimi ľahšia 
následná práca pri lisovaní do 
balíkov. Vrchnáčiky dajte do 
malého sáčku, alebo len tak 
voľne pustite do vreca s PET 
fľašami. Plastové obaly z dro-
gérie- šampónov, saponátov. 
Plastové obaly musia byť čisté 
a zbavené iných materiálov ako 
napr. kov, sklo.
   Čo nepatrí do separovaných 
plastov: Znečistené plastové 
obaly od chemických látok, 
motorových olejov, linoleum, 
guma, teglíky od jogurtov, obaly 
z masla-(Rama,Veto..), obaly 
z vajec, mikroténové sáčky, ige-
litové tašky, injekčné striekačky, 
plastové obaly z liekov, ale ani 
tvrdé plasty sa momentálne 
nezbierajú ako napr. vedrá, 
kvetináče, lavóre-tento odpad 
treba polámať na menšie časti 
a odovzdať ho v zmesovom 
komunálnom odpade.
   Záverom už len toľko, že 
likvidácia čiernych skládok je 
drahá a ide aj z vašich peňazí, 
ktoré by sa mohli využiť ove-
ľa efektívnejšie, napríklad na 
zakúpenie nových hračiek pre 
deti v MŠ, alebo nové knihy do 
obecnej knižnice.

Z.Piliarová, úsek VVS

Druh Rok 2019 v tonách Rok 2020 v tonách Rozdiel v tonách 
a v %

Elektro 10,36 15,971 +5,55           + 54%
Drevo 4,760 7,040 +2,28           +48%            
Plasty 6,736 7,089 +0,353         +5%
Železo 15,060 25,52 +10,46         +69%
Papier 21,726 /aj zber ZŠ/ 18,22 -3,506          -16%
Sklo 49,780 45,18 -4,6              -9%
Tetrapaky 1,130 2,08 +0,95           +84%
Ľahký kov 4,210 4,05 -0,16            -3%
Jedlé oleje 0 0,14 +0,14
Bio odpad 52 68 +16               +31%
Spolu 165,762 194,085 +28,323       +31%
TKO 340,365 447,225 +106,86       +17% 
Celkový ob-
jem odpadu

506,127 641,31 +135,183     +27%

   Napriek tomu, že sa snažíme nakladanie s odpadmi stále vylepšovať, zdá sa, že téma odpa-
dového hospodárstva je večná. Krôčik po krôčiku sa nám darí vylepšovať zber separovaného 
odpadu. Množstvo vyseparovaného odpadu a pomer celkovej produkcie odpadu v našej obci 
je veľmi dôležitý aj pre peňaženku každého z nás. Skládkovaný odpad je najdrahší odpad. 
Náklady na skládkovanie sa jednoznačne prejavia v ročnom poplatku za zvoz a likvidáciu TKO 
za každého obyvateľa. Jedinou cestou ako udržať alebo aj znižovať poplatok za zvoz TKO 
je triedenie odpadu. Áno, počas roka sa môžu vyskytnúť aj problémy s uskladnením vysepa-
rovaného odpadu alebo problémy s odberateľmi niektorých druhov odpadu. Avšak systém 
separácie a návyk občanov odpad triediť je potrebné zachovať a udržať v čo najväčšej miere.
   V ostatnom čísle Polomských noviniek sme vás informovali o zámere obce kvalitatívne zlepšiť 
zber plastového odpadu. V uplynulých dňoch sa uskutočnila verejná súťaž na žlté plastové 
kuka nádoby, ktoré budú slúžiť výhradne len plastový odpad. Dodané budú do 30 dní a po-
stupne ich budeme distribuovať do každej domácnosti. Každá kuka nádoba bude označená 
nálepkou s adresou domu kde bude vyskladnená a s informáciami, aký konkrétny odpad do 
nej patrí. Budú majetkom obce a občania ich budú mať v bezplatnom prenájme. Veríme, že 
tento krok prispeje k väčšiemu komfortu občanov pri triedení odpadu a zvýšenému množstvu 
vyseparovaného plastového odpadu.
   O povinnosti samospráv zbierať a likvidovať biologický kuchynský odpad sme vás tiež infor-
movali. Nákup kompostérov pre každú domácnosť je v procese vypísania súťaže a dúfame, 
že termín 1.7.2021 odkedy platí zákonná povinnosť sa nám podarí dodržať už aj s distribúciou 
kompostérov.
   V oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva máme ešte naplánovaný nákup 
bubnového preosievača na kompost. Počas prevádzky kompostoviska sa tam už nahromadilo 
značné množstvo bio materiálu. Je potrebné ho však spracovať, aby mohol vzniknúť kvalitný 
kompost. Požiadali sme preto o dotáciu z Envirofondu na nákup preosievača.
   Na Envirofond sme podali aj žiadosť na pokračovanie výstavby vodovodu v Hámri, a to 
v objeme 170 000€.
   V roku 2020 občania Polomky vyprodukovali 641,31 ton odpadu. Podiel vyseparovaného 
odpadu z tohto množstva tvoril 30,26%. Tento údaj je smerodajný pri určení zákonného poplatku 
podľa z.330/2018 Z.z, ktorým sa obci Polomka navyšuje poplatok za uloženie 1 tony komunál-
neho odpadu na skládku o 22€. Tento zákonný poplatok môžeme znížiť zvýšením množstva 
vytriedeného odpadu. Triedený odpad za rok 2020 činil 194,085 ton.

Porovnanie množstva vytriedeného odpadu podľa druhu:

   Z uvedenej tabuľky vyplýva, že oproti roku 2019 nám celkový objem odpadu vzrástol o 135,2 
tony. Z tohto objemu bol nárast separovaného odpadu 28 ton, ale nárast TKO je až 106 ton. Stále 
nám to vychádza niekde okolo 30% separácie, čo je pre zníženie zákonného poplatku málo. 
Niektoré komodity nám vzrástli celkom pekne, avšak tie, kde je v tabuľke znamienko mínus do-
konca oproti roku 2019 poklesli a mali by sme sa zamerať na zvýšenie ich podielu vo vytriedenom 
odpade. Značný nárast TKO v roku 2020 bol spôsobený sčasti aj pandemickou situáciou. Ľudia 
sa zdržiavali viac doma, mali viac času, postupne si vypratávali pôjdy a iné priestory. Väčšina 
tohto upratovacieho odpadu išla do kuka nádob. Toto však nebolo to správne riešenie, ale príklad 
toho ako sa nesprávne separuje. 
   Komunálny odpad vyvezený na skládku v roku 2020 činil 447,255 ton. Pri prepočte na jedné-
ho obyvateľa zistíme, že produkcia TKO je cca 153 kg odpadu na každého občana ročne. Pri 
separovanom odpade je toto číslo 66,3kg. Ideálny stav by bol ak by tie čísla boli opačné, a to 
30% zmesového odpadu a 70% vyseparovaného. Pre dosiahnutie tohto stavu, alebo sa k nemu 
aspoň priblížiť bude obec aj naďalej vytvárať podmienky pre občanov zlepšovaním komfortu 
zberu a rozširovaním možností triedený odpad zbierať.
Úspechom by bolo v prítomnosti a v krátkej budúcnosti aj 50 ku 50, žeby aspoň polovicu vypro-
dukovaného odpadu dokázala každá domácnosť vytriediť.
   V analýze množstva odpadu sa však bavíme len o legálne vyzbieranom a odvezenom odpade. 
Treba si uvedomiť a pripomenúť, že množstvo odpadu končí na nelegálnych čiernych skládkach 
v okolí obce v prírode. Tento odpad okrem toho, že zaťažuje životné prostredie, zaťažuje aj obecný 
rozpočet z dôvodu potreby jeho likvidácie. A že to nie sú malé množstvá a ojedinelé prípady, sa 
môže presvedčiť každý, kto sa vyberie na prechádzku do okolitých dolín.

Ing. Ján Lihan

Plán zvozu odpadu
  Oznamujeme občanom, že poplatok za zber a likvidá-
ciu tuhého komunálneho odpadu na rok 2021 si môžu 
uhradiť v kancelárii VVS ( vchod zozadu kultúrny 
dom). Po úhrade poplatku občania obdržia harmono-
gram zvozu TKO, ako aj zvozu separovaného odpadu 
na celý rok 2021. Najbližšie sa zvozy budú konať v na-
sledovných termínoch:

TKO – 15.2,  1.3,  15.3,  29.3.2021
Separovaný – 2.3.2021

   Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia  
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady na rok 2021, sa stanovil po-
platok za zvoz TKO nasledovne:
18 € - na osobu v domácnosti
9 € - študent bývajúci na internáte – je potrebné doložiť potvr-
denie z internátu alebo školy.
9 € - občania pracujúci na území SR v iných mestách na týž-
dňovky alebo v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu pra-
covnej zmluvy.
   Občan, ktorý predloží rozhodnutie a doklad o úhrade poplat-
ku za zvoz a likvidáciu TKO v inej obci alebo meste vystavené 
na jeho meno, je od poplatku za TKO oslobodený.
   Poplatok na rok 2021 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.
   Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minulom roku uplatnili 
zľavu na poplatku za TKO a nedoložili pracovnú zmluvu ale-
bo potvrdenie o návšteve školy, aby ho predložili pri úhrade 
poplatku za rok 2021. V opačnom prípade budú musieť po-
skytnutú zľavu doplatiť.                                             Úsek VVS
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Elektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021, posúva sa len asistované sčítanie
   Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky sa uskutoční v plánovanom termíne od 15.2.2021 do 31.3.2021. Sčítanie obyvateľov bude plne 
elektronické, absolútne bezpečné a pohodlné. Obyvatelia sa sčítajú sami, v pohodlí domova a bezpečne, prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu 
na www.scitanie.sk
   Vyzývame obyvateľov, aby pomohli pri sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak ich o to požiadajú.V zmysle novely zákona sa posúva termín asistovaného sčítania.
Elektronické sčítanie obyvateľov
   Vyplnenie elektronického formuláru nezaberie viac ako 10 minút. Sčítavať sa obyvatelia budú z pohodlia domova sami, bez ohrozenia na ich zdraví a bez 
kontaktu s cudzím človekom. Na sčítanie postačí mobil, tablet, notebook alebo PC. Obyvatelia nájdu elektronický sčítací formulár na stránke www.scitanie.sk a 
budú mať k dispozícii aj mobilnú aplikáciu
Posun termínu asistovaného sčítania
   Ak sa obyvateľ nemôže alebo nevie sčítať sám alebo s pomocou svojich blízkych,  na splnenie povinnosti sčítať sa môže využiť asistované sčítanie. To zname-
ná, že buďobyvateľ navštívi kontaktné miesto zriadené obcou, kde ho sčíta stacionárny asistent alebo môže telefonicky požiadať o mobilného asistenta, ktorý ho 
navštívi doma a sčíta ho.
PhDr. Ľudmila Ivančíková, PhD. generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie:
„Vzhľadom na pandemickú situáciu, na základe dnešného rozhodnutia vlády, sa posúva termín asistovaného sčítania, aby sme ochránili zdravie všetkých zúčast-
nených. Asistované sčítanie sa v zmysle novely zákona začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.“                                                                            -rr


