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6
ktorí spoločne položia vence k
pamätníku Anglo - americkej
misie.

Svätý Florián, patrón hasičov a záchranárov
Zobrazuje sa ako rímsky vojak
s prilbou na hlave, v ľavej ruke
so zástavou, v pravej s nádobou
na vodu, ktorou zalieva horiaci
dom. Sviatok sv. Floriána slávime 4. mája (Deň hasičov a
záchranárov). Svätý Florián žil
koncom 3. a začiatkom 4. storočia po Kristovi. Bolo to za vlády
rímskeho cisára Diokleciana.
Narodil sa v Cetii, v dnešnom
Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa
vojakom a neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných
rímskych légii. Posledné roky
služby pôsobil v légii v meste
Lauriakum, dnešné Lorch. Vtedy
Rakúsko patrilo pod Rím. Podľa
legendy ochránil sv. Florián istého uhliara, ktorý spadol do ohňa

a na príhovor svätca bol zachránený. Iní pripisujú Floriánovo
patrocínium nad hasičmi jeho
mučeníckej smrti vo vode, ktorú
oddávna používali na hasenie

požiarov. To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom
hasičov, je jeho charakter a odvaha. Svoj život obetoval preto,
aby zachránil ďalších 40 vojakov,
ktorí sa stali kresťanmi. Jeho odvahu, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením
a obetou vlastného života je to,
čo robí sv. Floriána dôstojným
patrónom hasičov a záchraná-

rov. Aj naši polomskí hasiči si
svojho patróna dôstojne uctili v
nedeľu 8. mája svätou omšou v
našom kostole.
D.Ď, foto: F. Hereta

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 ods. 4, písm. a/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov starosta obce
zvoláva zasadnutie obecného
zastupiteľstva na deň:
16. júna 2022 štvrtok o 18,00
hodine, v budove obecného
úradu – bočný vchod
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov, zapisovateľky, schválenie programu
zasadnutia OZ
3/ Správa o plnení uznesení

POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY

Pokračujeme v naplánovaných aktivitách

Spomienkové podujatie
Srdečne vás pozývame na
spomienkové podujatie na
obete vojny, ktoré sa uskutoční 28. júna 2022 o 11.00 hod. v
Polomke za účasti zástupcov
veľvyslanectiev Veľkej Británie
a Spojených štátov amerických,

POVINNOSTI VLASTNÍKOV

obecného
zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti
4/ Odpredaj pozemkov pre Slovenskú správu ciest
5/ Návrh na zmenu rozpočtu
rozpočtovým opatrením
6/ Správa o stave separácie TKO
7/ Plán kontrol na II. polrok 202
8/ Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce na funkčné
obdobie 2022 - 2026
9/ Schválenie volebného obvodu a počtu poslancov OZ pre
volebné obdobie 2022-2026
10/ Rôzne
11/ Interpelácia a diskusia

Kompostovisko v našej obci
bolo založené už pred rokmi
a je zrejmé, že našlo svoje opodstatnenie, nakoľko mnohí z vás
si zvykli naň vyvážať prírodný
odpad zo svojich záhrad a dvorov. Na vytvorenie kvalitného
odpadu je potrebné biomasu
spracovávať, a tak pre potreby
kompostoviska bolo potrebné
zakúpiť aj techniku na spracovanie a to sekovoz, bubnový
preosievač a kalolis. Nákup uvedenej
techniky
bol
finančne
náročný, a preto
bolo nutné vybudovať priestor,
kde by boli tieto
stroje
bezpečne odparkované
a chránené pred
poveternostnými vplyvmi. Po
schválení rozpočtu na tento účel sa
už koncom marca
začali budovať pri kompostovisku nové garážové priestory.
V tomto čase je garážová hala
o rozmere 10x20metrov pred
dokončením a čaká sa už len
na namontovanie brán a osadenie bleskozvodov. Po ukončení
týchto prác bude garáž pripravená na kolaudáciu a bude k dispozícii pre už spomenutý účel.

Následne sa uvoľnia aj priestory
na zbernom dvore, čím vznikne
väčší priestor na separovaný
odpad.
V tomto roku náš čaká ešte jeden veľký investičný zámer, a to
asfaltovanie Ulice SNP v dĺžke
1100 metrov, Novej ulice od rázcestia s Clementisovou ulicou,
Dimitrovovej ulice od vstupu
do ČOV až po kompostovisko
a krátky úsek v spodnej časti

V nedeľu 5. júna 2022 katolícka
cirkev slávi sviatok Zoslania Ducha svätého – Turíce, tento sviatok pripadá na 50. deň po Veľkej
noci. V túto svätodušnú nedeľu
oslavujeme príchod tretej Božskej osoby – Ducha Svätého.
Turíce – Pentekostes (latinské
Pentekostes – z gréckeho slova
a znamená Päťdesiatnica, 50
dní od Zmŕtvychvstania Ježiša
Krista) majú svoj pôvod v židovskom národe.
V knihe Levitikus
23,15-21, sa uvádza tento deň ako
slávnosť
žatvy
alebo ako deň potravín. Sviatok trval len jeden deň.
Žatva sa začínala
po Veľkej noci a
končila sa Turícami. Podľa knihy
Exodus 23,16 bola
to slávnosť žatvy
(Dt 16,9), teda po
našom dožinky.
Slávnosť sa konala na 50. deň po

Turíce

Ulice Komenského dolná časť.
Súťaž na realizáciu asfaltovania
vyhrala firma Metrostav Bratislava. Kým však dôjde k samotnej
pokládke nového asfaltového
koberca je potrebné vybudovať
záchytné žľaby na rázcestí ulíc
SNP a Ždiarska, pripraviť a položiť obrubníky v blízkosti nákupného strediska. Až následne

Veľkej noci. Ináč sa tento sviatok
nazýval aj sviatok týždňov, kedy
sa obetovali prvotiny úrody, preto aj deň „prvotín“ (Nm 28,26).
Až neskoršie sa snažili Židia
dať tomuto sviatku duchovnú
podstatu a začali ho označovať ako „deň vydania Zákona“.
Kresťanská cirkev pretvorila
tento deň na slávnosť „založe-

sa starý asfalt zo spomenutých
ulíc odfrézuje. Nasleduje ďalšia
fáza, a to úprava kanalizačných
šácht a poklopov. Tieto prípravné práce by sa mali ukončiť do
15. augusta a po tomto dátume
by sa pokladal nový asfaltový
koberec na vymenované ulice.
Je to obrovské množstvo práce
a záleží aj na počasí a iných okolnostiach, avšak dúfame, že sa to
všetko úspešne zvládne.
Popri už spomínaných stavebných zámeroch
nemôžeme opomenúť ani prípravu
náhradných
priestorov
pre
materskú
školu tak, aby sme
umožnili víťaznej
firme po kontrole
všetkých podkladov na Ministerstve vnútra SR
začať s prístavbou
a rekonštrukciou
materskej školy.
Je potrebné nájsť čas a priestor
aj pre ostatné akútne opravné a udržiavacie práce v obci.
Máme v úmysle sa zamerať na
opravu rigolov na Jánošíkovej
ulici a iné nevyhnutné opravy,
ktorých potreba v obci vyvstane.
Ing. Ján Lihan, starosta obce
nia cirkvi“, pretože v tento deň,
teda na prvé kresťanské Turíce,
na 50. deň po kresťanskej Veľkej
noci bol zoslaný Duch Svätý. V
Skutkoch apoštolov sa uvádza:
„Keď prišiel deň Turíc, boli všetci
vedno na tom istom mieste. Tu
sa náhle strhol hukot z neba,
ako keď sa ženie prudký vietor,
a naplnil celý dom, v ktorom
boli. I zjavili sa im akoby ohnivé
jazyky, ktoré sa rozdelili, a na
každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch
Svätý a začali hovoriť inými jazykmi,
ako im Duch dával
hovoriť.“ (Sk 2, 1- 6)
Apoštolom tu boli
zoslané dary Ducha
Svätého. Poznáme
sedem darov Ducha
Svätého: dar múdrosti, dar rozumu,
dar sily, dar rady, dar
poznania, dar nábožnosti a dar Božej
bázne.
zdroj: web, foto: A.K
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA MÁJ 2022
Narodení: 3, Prihlásení: 4, Odhlásení:12, Zomretí: 1
Počet obyvateľov k 31.05.2022 - 2877

SPOMÍNAME
Odišiel tíško, nie je medzi nami, ale v našich srdciach navždy žije spomienkami.
Dňa 30.júna uplynie desať rokov od smrti môjho otca
Štefana Jagerčíka.
S láskou spomína dcéra Anna a ostatná rodina.

JÚN 2022

Včielky v Bratislave,
Slniečka v Banskej Bystrici
Konečne sme sa dočkali uvoľnenia opatrení a
môžeme si naplno vychutnať normálny život.
Veľmi sme už túžili ísť niekde na výlet a užiť si to
naplno ako pred pandémiou. Mali sme na to ešte
jeden dôvod, presne v deň výletu 10.-11.5. sme
oslávili 2.výročie nasťahovania sa do nového bývania. Rozhodli sme sa navštíviť a spoznať naše
hlavné mesto - Bratislavu, v ktorej mnohí ešte ani

...
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 11. 6. uplynulo desať rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Ján Tokár
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry
s rodinami
...
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 21. júna uplynú smutné tri roky od úmrtia
našej drahej
Anny Molčanovej
S bolesťou v srdci spomína manžel František
a ostatná rodina
...
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás mal rád,
nemôže zabudnúť.
Dňa 9. júna sme si pripomenuli sté výročie narodenia nášho otca, starého otca, strýka a švagra
Jána Vešťúra
S úctou spomína a za tichú spomienku ďakuje
dcéra Mária z Tachova s celou rodinou, rodina
Vešťúrová z Polomky a ostatná rodina.
...
Dňa 9. júna sme si pripomenuli smutné piate výročie, kedy
spánkom pokoja zaspala naša milovaná maminka a starká
Evka Lihanová, rod. Spišiaková.
S vďakou za jej preláskavé srdce spomínajú deti s rodinami.

POĎAKOVANIE
Smútiaca rodina po zomrelej
Viere Švidraňovej úprimne ďakuje všetkým, ktorí sa s ňou dňa
17. mája 2022 naposledy rozlú-

čili a odprevadili ju na poslednej ceste. Zároveň ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové
dary.

neboli. Úlohy cestovnej agentky sa zhostila Mgr.
Fedorová, ktorá sa potrápila hľadaním vhodného ubytovania a podarilo sa jej to. Cestovali sme
vlakom - sľubovali sme si pokojnú cestu. Ako to
už v živote býva, plány nám skrížila výluka medzi
obcami Kozárovce a Nová Baňa. Tento názov obce
„Kozárovce“ bol pre nás priam symbolický, pretože akurát 7.5. do našej záhrady zavítali kozy a
ovce, aby nám poslúžili ako živé kosačky. To len na
okraj. Mali sme teda hneď vzrušo, pretože sme sa
s batohmi museli rýchlo presúvať do autobusov a
potom zasa späť. V Bratislave sme navštívili zoologickú záhradu, v ktorej si každý prišiel na svoje.
Nielen deti boli zvedavé na zvieratká, ale aj zvie-

ratká na deti. Aj medveď vyšiel lenivo zo svojho
brloha, aby pozdravil polomské deti a ukázal im,
ako si vie pomaškrtiť na melóne. Súčasťou ZOO
bol aj komplex preliezok so šmýkačkou, kde sa
naše deti do sýtosti vyšantili. Večer sme navštívili
Bratislavský hrad a zažili sme krásny výhľad na vysvietenú Bratislavu so všetkými jej skvostami. Záhadou nám boli červené svetielka kdesi v diaľke.
Cez ďalekohľad sme
zistili, že sú to veterné mlyny v Rakúsku.
Na druhý deň sme
ešte navštívili zrkadlovú galériu a cestou
na hlavnú stanicu
sme zažili prechod
policajnej eskorty ku
Prezidentskému palácu. Bežný hluk mesta
ešte umocnili húkačky
policajných áut. Boli
to dva dni nabité zážitkami, novými skúsenosťami nielen pre
deti, ale aj pre tety nechodíme predsa do
hlavného mesta každý
deň. Počasie bolo ako na objednávku slnečno, príjemne teplo. Sme radi, že sa nám podarilo za krátky čas zorganizovať takýto výlet - utužilo to vzťahy
v našej skupine Včielky.
Aby sme nepísali len o Včielkach aj druhá výchovná skupina Slniečka zažila úspech - 5.5.2022
sa zúčastnili na Najmilšom koncerte roka v Banskej Bystrici, kde si pod vedením Mgr.Prčovej pripravili scénku. Toto vystúpenie sa publiku zapáčilo a získali od jedného zo sponzorov víkendový
pobyt v Liptovskom Mikuláši. Bolo to milé gesto a
deti to povzbudilo do ďalšej činnosti.
Mgr.Mária Ďuricová, CDR Polomka + foto

Poďakovanie
Piatok 13. mája DFS Brezinky
na krajskom kole postupovej
súťaže ENIKI BENIKI v Kokave
nad Rimavicou medzi silnou
konkurenciou detských súborov
získal Zlaté pásmo s návrhom na
postup. Ďalší úspech, za
ktorý sa chcem v mene rodičov poďakovať vedúcej
súboru Marte Pisárovej,
ktorá je neúnavne už dlhé
roky nositeľkou tradícií,
ktoré odovzdáva mladším
generáciám. Pod jej rukami vyrastajú deti, ktoré
učí láske k folklóru a tradíciám. Venuje im svoj čas,
energiu, chuť a elán. Ukazuje im ako sa žilo v našej
Polomke pred niekoľkými
rokmi, keď bola ešte ona
dieťa, ako ľudia rozprávali,
ako sa deti hrali. A ja verím, že si to mnohí v obci
uvedomujeme a vážime
si to, lebo to nie je samozrejmosť. Áno priatelia,

patrí jej za to jedno veľké poďakovanie a uznanie. Všade, kde
nás so súborom reprezentuje,
nám ju závidia. Tak si to vážme,
tešme sa z každého spoločného
stretnutia či kultúrneho poduja-

tia, ktoré zorganizuje, lebo bez
nej by to bolo u nás s kultúrou
slabšie. A nezabúdajme, že bez
kultúry by bol život smutný.
PhDr. Magdaléna Melagová+ foto
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Povedz mi mama
Povedz mi, mama, o mne čosi.
Nie to, že bocian deti nosí,
lež ako som bol maličký
a spievala si pesničky
nad mojou bielou perinkou.
Si mojou nežnou maminkou
a ja sa k tebe túlim stále
a navždy budem tvoje dieťa malé.
Povedz mi, mama, o mne niečo.
Veď poznáš moje večné „prečo“
i všetky ďalšie otázky.
Máš v srdci moje obrázky,
čo nakreslil som nešikovne.
Vravíš mi: „Ty si celý po mne,
synček môj, moja dušička.“
Viem, pohladíš ma po líčkach
a pobozkáš ma na vlasy.
Mamička moja, poklad si.
Povedz mi, mama, do uška,
zmestil som sa ti do bruška?
A plakal som veľa, a či málo?
A čo všetko sa potom stalo?
To vieš iba ty, mamička,
si moja jasná hviezdička!

Deň matiek

STRANA 3

ktorí si pripravili pásmo tanca, piesní a skladieb klasických, moderných a ľudových. V programe základnej
školy sme mohli vidieť menšie i väčšie deti, ktoré prišli pozdraviť nielen svoje mamičky básňou, ľudovými
piesňami, muzikálom a moderným tancom. Všetky deti
v tento deň dali do svojho vystúpenia všetko. Veď hrali, spievali a tancovali pre svoje mamičky a staré mamy,
ktoré ich odmenili veľkým zaslúženým potleskom. Potlesk a uznanie si za svoj výkon zaslúžia aj deti, ktoré
celý program moderovali. Nuž, ktovie, možno to v tomto smere dotiahnu ďaleko. Držíme im palce a všetkým
účinkujúcim a zúčastneným ďakujeme za krásne mamičkovské slávnostné popoludnie.
D.Ď

Po dlhej pandemickej dobe, počas ktorej boli obmedzené podujatia, sa už všetci tešili, že sa môžu stretnúť,
predviesť a potešiť nielen svoje mamičky, ale aj svojich blízkych. Na úvod sa predstavili deti z materskej
školy, ktoré básničkami a pesničkami vyčarili úsmev
na všetkých tvárach. Deti z DFS Brezinky sa predviedli
programom, ktorý si pripravili na súťažnú regionálnu
prehliadku Eniki Beniki a získali cenu Laureát a postup
na krajské kolo. Program s názvom ,,F starej skoľe ces
prestavki“ zaujal mladších ako aj starších divákov. Príležitosti pozdraviť svoje mamy a staré mamy sa chopili aj
žiaci súkromnej základnej umeleckej školy Talentárium,

Máj v materskej škole
Slnečný máj začal oslavou Dňa matiek. Deti z každej
triedy si nacvičili krásny program, s ktorým vystúpili
v kultúrnom dome. Deti všetkým mamičkám, starým
mamám venovali piesne, básne a tance, ktoré boli odprezentované z veľkého srdca. V každej triede si deti
spolu s pani učiteľkami pripravili pre mamičky prekvapenia, ktoré im odovzdali spolu s veľkým bozkom. Vystúpenie prinieslo veľa prekvapení a radostí.
Ako dni plynuli, v rámci enviromentálneho projektu
sme sa zúčastnili Dňa na bicykli. Z domu si každý priniesol bicykel, odrážadlo, alebo kolobežku, nasadili sme

si prilby a vyrazili na ihrisko, kde sme si precvičovali
pravidlá týkajúce sa cyklistov. Deti za svoje výkony boli
odmenené diplomom a obrovskou pochvalou.
V polovici mesiaca čakal deti veľký deň. V základnej škole si mohli vyskúšať, ako sa cítia naši športovci na olympiáde. Skákali do piesku z miesta, hádzali loptičkou do
diaľky a nakoniec bežali trať dlhú 30 m. Podávali výkony,
ako ozajstní športovci, za čo boli odmenení medailou.
Týmto sa chceme poďakovať pánovi učiteľovi zo základnej školy Mgr. Petrovi Kováčovi za spoluprácu pri dosahovaní športových výkonov.
Predposledný májový deň sme si v materskej škole precvičili s hasičmi poplach. Všetci sme sa museli rýchlo
obuť, obliecť a vyplaziť sa von. Hasiči nám predviedli
hasenie ohňa, poučili nás čo máme robiť a aké telefónne číslo volať, keby sa niečo stalo. Nakoniec sme si
mohli všetci pozrieť hasičské autá z blízka a vyskúšať si
hasičské prilby. Deň s hasičmi bol pre deti dňom plný
zážitkov.
Posledný deň patril Šaške Baške, ktorá k nám zavítala.
Na tvárach detí zažiaril krásny úsmev, plný radosti a očakávania. Šaška Baška vytvorila zábavu, pri ktorej sa zabávali všetky deti. Tancovali, skákali, plazili sa a nezabudlo
sa ani na hudobno pohybové aktivity, ktoré u detí vzbu-

dili veľký záujem. V závere predstavenia deti dostali od
Šašky Bašky darčeky, ktoré boli venované do každej triedy. Aj takýto bol máj v našej materskej škole.
Alexandra Kánová, učiteľka MŠ Polomka
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Kaplnka Nepoškvrneného
Počatia Panny Márie
Táto kaplnka je situovaná oproti „starej pošty“ a keďže všetci vieme, že je to pri
hlavnej ceste, veľmi sa pri nej nezastavíme, čo je veľká škoda, pretože kaplnka bola
postavená už v roku 1863 pri príležitosti tisíceho výročia príchodu Cyrila a Metoda na
Veľkú Moravu. Postaviť ju dal vtedajší správca našej farnosti Karol Massa. Nevieme,
prečo práve na tomto mieste, možno to bol vtedy koniec dediny. V roku 2004 počas
pôsobnosti pána dekana Jozefa Palušáka bola kaplnka celkovo zrekonštruovaná, s
pomocou ochotných ľudí. V kaplnke sa nachádza socha Panny Márie, ktorá rukou
ukazuje na svoje Nepoškvrnené srdce. Modrá farba kaplnky bola aktuálna v období
jej stavby, stavebný sloh secesia.
Pristavte sa oproti parku, prezrite si túto ďalšiu našu pamiatku a práve teraz je obkolesená rozkvitnutými skalničkami, kvetmi.
I.Š+ foto
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PODVODNÍCI OPÄŤ
„ÚRADUJÚ“
V stredu (01.06.) zazvonil popoludní 79-ročnej dôchodkyni telefón, v ktorom sa
ozval mužský hlas. Predstavil sa ako policajt a žene povedal, že jej dcéra na aute
zrazila a zranila nejaké dieťa. Žena mu síce odpovedala, že jej dcéra nemá žiadne
auto a zložila mu vzápätí telefón, no ten zvonil opäť.
Dôchodkyni povedal, že všetky peniaze, čo má doma, má vložiť na číslo bankového účtu, ktoré jej nadiktoval.
Neznámy mužský hlas mal slovenský prízvuk a okrem toho jej povedal, že má
zavolať na číslo 158 a presvedčiť sa, že je skutočný policajt. Následne dôchodkyni
povedal, že o 10 minút príde pre ňu taxík, že má ísť vložiť peniaze na účet, lebo je
to pre jej ochranu a pre ochranu jej najbližších. Žena chcela pre istotu zavolať aj
svoju dcéru, no na to jej muž uviedol, aby peniaze vložila ihneď, lebo prídu poľskí
vrahovia a zavraždia ju aj jej dcéru a že ju okradnú.
Muž v telefóne ženu zároveň uisťoval, že peniaze, ktoré vloží na účet, ktorý jej
nadiktoval, jej na druhý deň vráti.
„Tento chlap mi povedal, že mám ísť vložiť peniaze na hlavnú poštu v Lučenci, že
je tam poštová banka a keď zaplatím, tak mám ísť pred obchodný dom PRIOR v
meste Lučenec, že tam prídu policajti pre mňa...“ Žena teda zo strachu o svoj život
a život jej dcéry išla z domu na poštu na Novohradskej ulici v Lučenci. Skutočne
prišlo pre ňu vozidlo taxi služby, ktorej vodiča poprosila, aby ju zaviezol na poštu.
Vystrašená dôchodkyňa peniaze na pošte vložila na určený účet a potom, ako
vykonala tento vklad, prešla pred obchodný dom PRIOR, kde čakala na policajné
auto. Stála tam približne polhodinu, ale nikto nechodil. Vtedy si oklamaná žena
uvedomila, že sa stala obeťou podvodu.
Úspory dôchodkyne vo výške 6500,- eur boli za krátko z účtu vybraté a už sa celá
situácia nedala vrátiť späť.
Upozorňujeme seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky
kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze, žiadame seniorov, aby si
skutočnosti uvádzané v telefóne s neznámou osobou ihneď overili telefonicky u
svojich príbuzných – obratom im zavolali, vyzývame seniorov, aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby, nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
nevkladali peniaze na cudzie účty a neposielali neznámym osobám peniaze cez
finančné služby, odporúčame seniorom, aby v týchto prípadoch ihneď kontaktovali políciu na čísle 158.
plk. Ing. Marek Ridzoň, riaditeľ ORPZ

Povinnosti vlastníkov
poľnohospodárskej pôdy
Urbársko pozemkové spoločenstvo v Polomke
Po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou šíriaceho sa koronavírusu výbor
Urbársko pozemkového spoločenstva
zvolal Valné zhromaždenie na 4.6.2022
o pätnástej hodine, ktoré sa konalo v kultúrnom dome v Polomke. Predmetom
zasadnutia bolo oboznámiť podielnikov o činnosti v Urbársko pozemkovom
spoločenstve správami výboru, dozornej
rady a odborného lesného hospodára za
roky 2019,2020 a 2021. Boli schválené
účtovné uzávierky a prednesené návrhy
rozdelenia hospodárskych výsledkov za
dané roky. Na konci Valného zhromaždenia prebehli voľby do orgánov spoločenstva. Kandidujúci členovia sa po sčítaní
hlasov volebnou komisiou umiestnili v
nasledujúcom poradí.
Na predsedu UPS: Predajňa Miloš 28 448 hlasov
Tkáčik Vladimír - 7 290 hlasov

Za člena výboru UPS: Medveďová Jana 30 669 hlasov
Majerčík Jozef - 28 277 hlasov
Bova Miroslav - 27 057 hlasov
Kohút Anton - 23 650 hlasov
Kaštankinová Marta - 22 492 hlasov
Horváth Dušan - 20 084 hlasov
Skaloš Ján - 12 092 hlasov
Rolko Jaroslav - 8 370 hlasov
Ondrisová Jana - 8 291 hlasov
Danielič Peter - 7 127 hlasov
Za predsedu dozornej rady: Maruškin Pavel - 34 922 hlasov
Za člena dozornej rady: Buvalová Mária 33 035 hlasov
Horváthová Jana - 31 360 hlasov
Zvolení kandidáti ďakujú za prejavenú
priazeň a zároveň žiadajú podielnikov,
aby sa zúčastňovali Valných zhromaždení
v čo najväčšom počte.
Miloš Predajňa predseda UPS

Okresný úrad Brezno, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán ochrany
poľnohospodárskej pôdy podľa zákona
č.220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene
zákona č.245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
noviel, zabezpečuje výkon štátnej správy
podľa § 23 citovaného zákona (ďalej len
zákon)
u p o z o r ň u j e a v y z ý v a,
každého vlastníka, nájomcu a správcu
poľnohospodárskej pôdy, aby zabezpečili základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu ako to ustanovuje § 3 zákona. Každý vlastník, nájomca a správca
poľnohospodárskej pôdy je povinný:
1.) vykonávať agrotechnické opatrenia
zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej
pôdy a na ochranu pred jej poškodením
a degradáciou,

2.) predchádzať výskytu a šíreniu burín
3.) zabezpečiť využívanie poľnohospodárskej pôdy tak, aby nebola ohrozená
ekologická stabilita územia a bola zachovaná funkčná spätosť prírodných procesov v krajinnom prostredí
4.) usporiadať a zosúladiť poľnohospodársky druh pozemku s jeho evidenciou
v katastri.
Zároveň upozorňujeme občanov, aby
svoje poznatky o neobhospodarovanej
pôde nahlasovali na internetový portál
na stránke www.mpsr.sk - Informačné
nástroje – Agrofórum - fórum o využívaní
poľnohospodárskej pôdy.
Okresný úrad Brezno, pozemkový a
lesný odbor bude v letných a jesenných
mesiacoch vykonávať kontroly zabezpečenia starostlivosti o poľnohospodársku
pôdu podľa vypracovaného harmonogramu. V zmysle právnych predpisov
budú za porušovanie ustanovení § 3 zákona vyvodzované dôsledky.
OÚ Brezno
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