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Čo sa robí
v dedine
Susedské spory
Nositelia tradícií
Úcta k starším
VZN
Futbal

Dožinková slávnosť

   Starosta obce pán Lihan priví-
tal na zasadnutí poslancov obec-
ného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných. 
Podľa prezenčnej listiny konštato-
val, že na zasadnutí obecného za-
stupiteľstva je prítomná nadpolo-
vičná väčšina poslancov, čím bolo 
zasadnutie uznášania schopné. 
   Vedením zápisnice z  rokova-
nia poveril p. Hebeňovú  a  p. 
Koroncziovú,  referentky obec-
ného úradu. 
Za overovateľov správnosti zápis-
nice z rokovania určil pána Jozefa 
Svetláka a Petra Bučku.
   Starosta obce predložil na schvá-
lenie program rokovania obec-
ného zastupiteľstva,  ktorý bol  
všetkými hlasmi schválený. 
   Starosta obce predložil návrh, 
aby do návrhovej komisie boli 
zvolení títo poslanci:
p. František Hereta, Dušan Muška, 

   Aj keď od tohoročných 
dožiniek uplynul už nejaký 
čas, rada by som sa k tejto 
slávnosti vrátila. Dožinko-
vý deň nie je iba ten jeden 
jediný, kedy máme vyjad-
riť vďaku. Ďakujeme každý 
deň. Blízkym za porozume-
nie, pochopenie a aj ostat-
ným za pomoc, úslužnosť 
a podporu. Nikdy nie je ne-
skoro sa poďakovať. Te-
raz sa chcem poďakovať 
hlavne tým, ktorí podpori-
li dožinkový deň a pomohli 
s prípravou občerstvenia. 
   Dožinkové občerstve-
nie zabezpečili – Družstvo 
vlastníkov oviec Polomka, 
Pastierske družstvo Po-
lomka, Peter Bučko, Ján 
Bučko, Agrospoločnosť 

Pozývame

všetky deti,

rodičov

a starých

rodičov

5.12.2011

(pondelok)

o 15.30 hod

do kinosály KD

Privítame

Mikuláša

a rozsvietime

vianočný

stromček

Príďte všetci !!!

Uznanie Vašej práci a poďakovanie
za starostlivosť o občiansku,

technickú vybavenosť obce Polomka
   Vážený pán starosta Ing. Ján Lihan, dňa 31.10.2011 
bol som na cintoríne zapáliť sviečky mojej už nežijúcej ro-
dine.  Bol som milo prekvapený nad technickou úpra-
vou plochy - parkoviska pred kostolom a vybudovaný chod-
ník v cintoríne, doplnený lavičkami a kontajnermi. Z toho 
som si urobil pár fotiek, ktoré v prílohe aj Vám zasielam. 
Nová asfaltová cesta na Bernolákovej ulici a za kostolom.
Chcem vyjadriť úctu a poďakovanie ako bývalý občan a predse-
da Polomky za Vašou prácu, nad starostlivosťou o rozvoj obce. 
Je nastúpený dobrý trend o skrášlenie obce, jej technické a ob-
čianske vybavenie. Prijmite moje úprimné poďakovanie a uzna-
nie za statočnú prácu. Z Vašich výsledkov práce sa úprimne te-
ším a želám Vám zdravie, osobnú a pracovnú pohodu.

Rodák z obce Polomka, Ján Jambrich

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v 
znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvolal 
zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň:
27. októbra  2011 (štvrtok) o 18,00 hodine v budove kultúr-
neho domu (obradná miestnosť)
Program :
  1/  Otvorenie 
  2/  Voľba návrhovej komisie 
  3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
  4/  Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách v obci
  5/  Správa o nelegálnych skládkach odpadu, likvidácia, zber TKO
  6 /  Prerokovanie plánu zimnej údržby miestnych komunikácií
  7/  Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
  8/  Informácia o získavaní zdrojov z fondov EÚ
  9/  Rôzne
  9/1 Plán obnovy verejnej kanalizácie v obci Polomka
  9/2 VZN č. 39/2009 o opatrovateľskej službe – doplnok č.2
  9/3 VZN Obce Polomka č. 45/2011 o zákaze požívania alkoholických
        nápojov a iných omamných látok
 10/  Interpelácia a diskusia

Roman Bešina.
   K návrhu neboli žiadne pripo-
mienky a návrhová komisia bola 
jednohlasne zvolená.
   Obecné zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie správu o  plnení  
uznesení obecného zastupiteľ-
stva a kontrolnej činnosti, kto-
rú predložil hlavný kontrolór Ing. 
Jozef Svetlák
   Správy o výsledkoch výchov-
no-vzdelávacieho procesu na ško-
lách v obci predložili : za materskú 
školu Elena Lunterová, špeciálnu 
základnú školu Mgr. Marta Bube-
línyová, základnú školu  RNDr. 
Magdaléna Sviteková, základ-
nú umeleckú školu Mgr. Stani-
slava Kokavcová. Zhodnotili pro-
spechové výsledky svojich žiakov, 
správanie a dochádzku, úspechy 
v  rámci vedomostných, športo-
vých, umeleckých a  iných súťa-
žiach, ako aj problémy s ktorými 

sa v  školách stretávajú. Obecné 
zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie správy o výsledkoch výchov-
no-vzdelávacieho procesu na ško-
lách v obci.
   Poslanci sa venovali aj odpa-
dovému hospodárstvu a zobra-
li na vedomie správu o nelegál-
nych skládkach odpadu, likvidá-
cií, zbere TKO. situácia najmä v ob-
lasti nelegálnych skládok je naďa-
lej neuspokojivá, a tak obecné za-
stupiteľstvo uložilo vyčísliť za rok 
2010, 2011 náklady na likvidáciu 
skládok a na základe toho spraco-
vať propagačno - informačný ma-
teriál. Pripraviť stretnutie poslan-
cov a občanov k tejto problema-
tike. Za účasti poslancov urobiť 
kontrolu na najbližšom zbere TKO.
S blížiacou sa zimou bolo potreb-
né prerokovať plán zimnej údrž-
by miestnych komunikácií podľa 
dôležitosti komunikácii a systém 
pluhovania.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie ústnu informáciu o prí-
prave na lyžiarsku sezónu, o  už 
doteraz vykonaných prácach na 
vleku a  tých, ktoré bude treba 
ešte do začiatku lyžiarskej sezó-
ny vykonať.
Obecné zastupiteľstvo schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
č.39/2009 o opatrovateľskej služ-
be – doplnok č. 2 a Všeobecne zá-
väzné nariadenie obce Polomka č. 
45/2011  o zákaze požívania  alko-
holických nápojov a iných omam-
ných látok. Úplné znenie schvále-
ných všeobecne záväzných naria-
dený prinášame na strane 4.  
Informácia o získavaní zdrojov 
z fondov EÚ.

Prišlo poštou

(Dokonč. na str. 4)

Polomka a Obec Polomka. 
Dožinky sú dňom radosti 
a veselosti, a tak verím, že 
ste ho s pomocou každé-

ho, kto priložil ruku k die-
lu, prežili príjemne a ra-
dostne.

D.Ď

Mikuláš,

Mikuláš, čo nám len

do okna dáš?

Veľkým lásky, radosti,

malým veľa sladkostí.



Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali,
klesli ruky, ktoré pre nás pracovali,
zhasli oči, stíchol hlas,
vďaka Ti, mama, za všetkých nás.

Dňa 24. októbra 2011sme si pripomenu-
li 10. výročie, čo nás opustila naša drahá 
mama a stará mama

Emília Miklošková, rod. Omastová

S láskou a úctou spomínajú syn Jozef s rodinou
a dcéra Anna s rodinou

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2011

v mesiaci október 2011
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   Počas uplynulého sviatku 
Pamiatky zosnulých ste ur-
čite zaregistrovali, že cintorín 
je vo veľmi dobrom stave. Je 
vykosený a výrubom stromov 
aj značne presvetlený. Výru-
bom stromov sme zabránili aj 
množstvu padajúcich listov. 
Vybudovaný chodník prispel 
ku komfortu návštevníkov. 
Mrzí ma, že sa nestihlo dať do 
užívania nové parkovisko. Ale 
to je už otázka najbližších dní 
a parkovisko bude môcť byť 
plne využívané. Pri vstupoch 
sa osadili  nové kontajnery na 
odpad z cintorína. Nie náho-
dou pripomínam, že na odpad 
z cintorína. Boli sme nemilo 
prekvapení, keď sme v jed-
nom z kontajnerov našli ho-
denú takú veľkú skalu, kto-
rú mali problém dvaja chlapi 
z neho odstrániť. Nuž, aj to je 

Narodení:  Predajňa Lucas, Komenského 10
 Puška Erik, Hronská 43
 Vorčáková Silvia, Komenského 124
 Danieličová Tatiana, Nová 28
 Tabernausová Karolína, Sama Chalupku 3
 Veselovská Nela, Železničná 1
Prihlásení:  0
Odhlásení:  Ing. Latináková Ivana  Zápotockého 50
 Harvanová Janka   Hronská 20
               Harvanová Michaela     - !!-
               Harvanová Lucia           -!!-
              Harvan Daniel               -!!- 
Zomretí:  Mesiarkin Ján, Sládkovičova 2  - 77 r.
 (zomrel v mesiaci september)
 Oceľová Anna, Záhradná 27 - 79 r.
 Onisko Ladislav, Ždiarska 20 - 66 r.
 Kaštankinová Mária, Kraskova 6 - 88 r.
 Skaloš František, Komenského 13 - 70 r.
 Zubaľová Elena, Sládkovičova 15 – 84 r.
 Gerberyová Mária, Komenského 76  - 83 r. 

Počet obyvateľov k 31.10.2011 - 3009

Kantorisová Anna, Odbojárov 44 - 85r.
Tkáčiková Elena, Štúrova 59 - 85 r.
     
Nech láska a šťastie sprevádza Vás svetom,
nech Váš úsmev podobá sa kvetom,
nech splní sa Vám najtajnejší sen,
to Vám k narodeninám popriať chceme.

   Obťažovať druhých môže aj dieťa, ktoré usi-
lovne cvičí na trúbke. Máte suseda, ktorý kaž-
dú nedeľu ráno púšťa cirkulárku a vy ste sa už 
roky nevyspali? Alebo takého, čo chová zaja-
ce, sliepky, kačky, morky i ošípané a obťažu-
je vás zápachom?
   Nie je nič horšie ako mať nepríjemného suse-
da, s ktorým sa nedá na ničom dohodnúť. Zá-
kon pritom na problematiku susedských vzťa-
hov pamätá a zhrnul ju do jedného paragrafu 
v Občianskom zákonníku.

Nesmiete ohrozovať a obťažovať
   Zákon hovorí, že „vlastník veci sa musí zdržať 
všetkého, čím by nad mieru primeranú pome-
rom obťažoval iného alebo čím by vážne ohro-
zoval výkon jeho práv“.
   Nik teda nesmie ohroziť susedovu stav-
bu alebo pozemok ani ho obťažovať nadmer-
ným hlukom, prachom, zápachom, vibráciami 
a podobne. Hádam každý sa už stretol so si-
tuáciou, keď susedia obťažovali iných tým, že 
pálili suché lístie, neudržiavali v dobrom stave 
svoju kanalizáciu alebo si príliš nahlas púšťali 
hudbu. Za obťažovanie hlukom sa však pova-
žuje napríklad aj to, ak susedov syn chodí do 
hudobnej školy a doma trénuje napríklad hru 
na trúbke či bicích.
   Na súdoch skončili aj prípady príliš hlučné-
ho šijacieho stroja, prevísajúce konáre stro-
mov do vedľajšej záhrady či k susedom zalie-
tavajúce roje včiel.
   „Práve susedské spory ohľadom nadmerné-
ho hluku, prašnosti, prenikania zápachu z cho-
vaných zvierat, ale aj spory, ako je podmývanie 
múrov nehnuteľností, končia na súdoch najčas-
tejšie,“ hovorí advokát Dávid Štefanka. Ako do-
dáva, súdna cesta je najzdĺhavejšia, ale často 
najviac odstraší neporiadneho suseda.

Najprv polícia
   Skôr ako podáte žalobu na súde, máte však 
aj iné možnosti. Môžete sa napríklad sťažovať 
na polícii – štátnej, mestskej či obecnej, ak je v 
danom meste či obci zriadená.
   „Občania polícii najčastejšie oznamujú rušenie 
nočného pokoja,“ povedal Michal Slivka, hovor-
ca Prezídia Policajného zboru SR.
   Prípady, ktoré musí polícia denne riešiť, sú 
rôzne. Niekedy ide o priestupky proti verejnému 
poriadku či občianskemu spolunažívaniu, ino-
kedy sú to priestupky proti majetku.
   Polícia od občana musí prijať každé oznáme-
nie o podozrení z protiprávneho konania. „Ná-
sledne oznámené skutočnosti polícia preverí 
a ak zistí, že ide o priestupok, postupuje spô-
sobom, ktorý jej ukladá zákon,“ hovorí Slivka.
   Ak je možné priestupok vyriešiť na mieste a 
nepostačuje dohovor, je podľa zákona policajt 
oprávnený uložiť blokovú pokutu. V opačnom 
prípade sa vec vyrieši v správnom konaní. Ak 
napríklad niekto poruší nočný pokoj, dopúšťa sa 
priestupku proti verejnému poriadku. Za takýto 
priestupok možno uložiť podľa zákona o prie-
stupkoch pokutu do výšky 33 eur.

Niekedy nemáte na výber
   Sú však aj prípady, keď niečo musíte str-
pieť – napríklad musíte vpustiť suseda na svoj 
pozemok, hoci to zasahuje do vašich vlastníc-
kych práv.
   Napríklad v prípade, že stena susedovho 
domu, ktorá potrebuje opraviť či zatepliť, tvo-
rí zároveň hranicu medzi vašimi nehnuteľnos-
ťami a jej oprava by bez vstupu na váš poze-
mok nebola možná.
   Zákon hovorí, že to susedovi či firme, ktorá 
bude opravu vykonávať, musíte umožniť.

zdroj: denník Sme

Čo sa robí v dedine
   V minulom čísle Polomských noviniek ste si mohli prečí-
tať rozsiahle informácie o tom, aké práce sa v tomto obdo-
bí vykonávajú v dedine. Pracovníci odbornej firmy už začali 
montovať bezpečnostné kamery na budovy v centre obce. 
Po ukončení montáže a spustenia celého systému do pre-
vádzky budeme monitorovať dianie v centre obce, v okolí 
materskej školy a multifunkčného ihriska. Sú to miesta, kde 
najčastejšie dochádzka k vandalizmu a ničeniu obecného 
(teda nášho spoločného) majetku. Verím, že toto opatrenie 
pomôže tieto negatívne prejavy správania sa určitej skupi-
ny obyvateľov ak nie úplne, tak vo veľkej miere odstrániť.

prístup ľudí. Čo je nové, pek-
né a čo má slúžiť všetkým, tre-
ba čo najskôr zničiť. Natíska 
sa otázka: ,, Komu to prospe-
je?“. Som rád, že stav cinto-
rína ocenili nielen naši domá-
ci občania, ale aj návštevníci 
z bližších, ako aj vzdialenej-
ších obcí a miest.
   Ďalším problémom, ktorý 
trápi našu obec, je nadmer-
né množstvo odpadu. Napriek 
úpornej snahe o separáciu od-
padu, ktorú mnohí občania vy-
víjajú, nám stále narastá to-
náž vyvezeného odpadu. Fir-
ma Brantner, ktorá vyváža tuhý 
komunálny odpad síce vyve-
zie všetko, čo občania vylo-
žia v deň zberu, ale za každú 
tonu odpadu musí obec zapla-
tiť. Nie je to však ľahké, keďže 
poplatok za zvoz TKO je v na-
šej obci oproti priemeru iných 

miest a obcí relatívne dosť níz-
ky. Touto otázkou sa zaobe-
rali aj poslanci OZ na svojom 
ostatnom zasadnutí. Prijali sme 
návrh, že v deň zberu budú po-
slanci osobne na uliciach infor-
movať občanov o problémoch 
s odpadmi a nutnosti, čo naj-
viac odpadu vyseparovať. Pro-
sím občanov, aby tejto iniciatí-
ve vyšli v ústrety. 
   Napriek značným možnos-
tiam likvidácie odpadu z do-
mácnosti ako sú vývoz TKO, 
zber separovaného odpadu 
a mimoriadne zberu elektro-
niky a veľkoobjemového od-
padu, sa ešte stálu nájdu ob-
čania, ktorým sa nelení od-
pad naložiť do dopravného 
prostriedku, vyviezť za dedi-
nu a vytvoriť nelegálnu sklád-
ku, ktorú obec bude musieť na 
svoje náklady zlikvidovať. Za-
ťažuje to životné prostredie, 
zaťažuje to obecný rozpočet 
a obťažuje návštevníkov na-
šich dolín, ktorí chodia do prí-
rody relaxovať. 
Začali sme budovať nový vo-
dovod do areálu lyžiarske-
ho strediska. O tomto projek-
te sme vás taktiež informova-
li v minulom čísle Poomských 
noviniek. Pokračujeme v stav-
be kanalizácie a vodovodu na 
Ul. Komenského.

Ing. Ján Lihan

Susedské spory

Za rušný večierok môžete
dostať pokutu 33 eur

Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája. Ak 
nedodrží prvý novembrový sneh, nedodrží žiaden cez celú 
zimu. Ak prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, 
ak ale na mráz, očakávajme bohatý rok. Ak v novembri sneh 
padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata. Aký je no-
vember, taký bude nasledujúci máj. Aký november , taký bu-
dúci marec. Keď padne prvý sneh na mokrú zem, bude slabá 
úroda. Keď začiatkom novembra sneží , máva ten sneh výš-
ku veží. Na začiatku novembra sa teplo so zimou háda. No-
vembrový sneh keď za niekoľko dní poleží, potom prejde, lep-
šie hnojí ako hnoj. Snehy novembrové, decembrové, januáro-
vé zostanú. Studený november - zelený január.

Novembrové pranostiky
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   Takto o súťaži Nositelia tradícií hovo-
rí odborná metodika. Regionálnu súťaž 
okresu Brezno a Banská Bystrica sme 
mali možnosť vidieť u nás v Polomke 
22.10.2011. Zúčastnilo sa na nej osem 
folklórnych skupín a každá z nich sa 
snažila predviesť  najlepšie ako vedia to, 
čo zo svojich tradícií vybrali a nacviči-
li. Videli sme rôzne ľudové zvyky počas 
všetkých ročných období  od jari až po 
Vianoce. Potešila nás účasť hlavne no-
vých folklórnych zoskupení z okolitých 

   A tak sa stalo už milou tradíciou v na-
šej obci, že v tomto mesiaci každoroč-
ne obec a farnosť zorganizujú malé 
spoločenské posedenie pre občanov 
nad 75 rokov a členov JDS. Stretnu-
tie sa uskutočnilo 21.10.2011. Radi by 
sme aspoň v tento deň umožnili senio-
rom sa stretnúť so svojimi rovesníkmi, 
príjemne sa pozhovárať a stráviť čas 
v milej spoločnosti. V rámci tejto akcie 
pravidelne pripravujeme malé občer-
stvenie, koláčik a chutné jedlo. Keď-
že tento rok jedlo z technických príčin 
nebolo možné podávať, rozhodli sme 
sa ako malú pozornosť a poďakova-
nie za účasť na tomto stretnutí veno-

   V našej obci každoročne organizujeme posedenie s našimi staršími občan-
mi nad 75 rokov. Touto milou slávnosťou chceme vyjadriť naše úprimné poďa-
kovanie a úctu za ich prácu pri výchove detí a vnúčat a za ich prínos pri rozkve-
te našej obce. Naši občania sa na toto posedenie vždy tešia a takto v spoločnosti 
účinkujúcich pri veselom speve a peknom slove sa snažíme, aby si odniesli do-
mov tie najkrajšie zážitky.
   Každý vek má svoje čaro. Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali 
čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Starnutie 
prichádza pomaly, nenápadne. Tak ako sa končí leto a začína sa jeseň. Nedá sa 
tomu vyhnúť. Sem-tam niečo bolí, objaví sa vráska a tvár vašu poznačila práca. 
V srdci vám radosť ostala a oči plné dobroty a lásky. Človek sa ocitne v jeseni ži-
vota a v spomienkach sa obzerá do minulosti. Starší ľudia si zaslúžia úctu. Vekom 
nadobudli skúsenosti, ktoré môžu odovzdávať mladším, ak o to stoja.
   Naše stretnutie v Bumbarase bolo veľmi príjemné a pekné. Za to ďakujeme sta-
rostovi obce Ing. Jánovi Lihanovi za starostlivosť o nás všetkých. Za pekný prí-
hovor ďakujeme nášmu pánovi dekanovi Mgr. Michalovi Jenčovi, ktorý nás veľmi 
potešil. Tiež ďakujeme kultúrnej pracovníčke Dianke Ďurčenkovej, ktorá nám vždy 
pomôže, keď pomoc potrebujeme. A všetkým pracovníčkam obecného úradu za 
milú a šikovnú obsluhu. Ženský spevokol nacvičuje Hanka Ďurčenková s láskou 
a trpezlivosťou. Zaspievali sme zopár veselých pesničiek v rámci programu a po-
čas posedenia sme k spevu strhli aj ostatných prítomných. Žiaci základnej školy 
nás potešili úžasným programom pod vedením pani učiteľky Orovčíkovej a Lati-
nákovej a dievky z Breziniek nás rozosmiali scénkou, ktorú nacvičili pod vedením 
pani Pisárovej, Turčinovej a za asistencie pani Šuchaňovej. 
   Za lásku lásku, vždy tak bude. Človek vždy miluje každého, kto verí, že šťastný 
bude. A nevie kráčať bez neho.

Mária Horváthová

NOSITELIA TRADÍCIÍ
Vyhlasovateľom celoštátnej súťažnej prehliadky folklórnych skupín je Národné osvetové centrum 
Bratislava z poverenia MK SR Realizátorom, odborným a organizačným garantom regionálnej 
a krajskej súťažnej prehliadky folklórnych skupín je Stredoslovenské osvetové stredisko Banská 
Bystrica. Poslaním súťažnej prehliadky je aktivovať folklórne skupiny, vychádzajúc z ich pravidel-
ného pôsobenia. Táto aktivácia súčasne podporuje viaceré ciele Deklarácie UNESCO o ochrane 
a uchovávaní tradičnej a ľudovej kultúry. Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky práce folklór-
nych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života 
dedinského spoločenstva. Súčasne o vyhľadávanie a rekonštruovanie neznámych alebo menej 
známych folklórnych tradícií a ich tvorivé spracovanie do scénických výstupov.

Úcta k starším

Mesiac úcty k starším
Október sa už tradične nesie v znamení úcty k starším. 
Viac ako inokedy si spomíname na svojich rodičov a sta-
rých rodičov, na ich láskavé pohladenia, milé slová ale 
aj zdvihnutý prst a mierne pokarhania, ktorými nám však 
len chceli ukázať správnu cestu v živote. Spomíname na 
prázdniny, na roky bezstarostného detstva u starkej a star-
kého. Na vôňu úžasných koláčov a výborného jedla, kto-
ré vedela urobiť len naša starká.

vať malú vianočnú kolekciu. Pozva-
ných bolo 313 občanov, ale zo skú-
seností z uplynulých rokov vieme, že 
na toto podujatie chodí približne 120 
seniorov. Zhodou okolností je to aj ka-
pacita Bumbarasu. Toľko bolo pripra-
vených aj miest, pohostenia a darče-
kov. Je nám úprimne ľúto tých obča-
nov, ktorí zo zdravotných dôvodov ne-
mohli na toto podujatie prísť. Dúfame, 
že o rok sa im polepší a budú môcť 
prísť medzi nás.
   Ich prítomnosti sa isto potešia aj 
deti zo základnej školy, ktoré pod ve-
dením p. učiteľky Orovčíkovej a Lati-
nákovej pripravili pre seniorov pek-

ný kultúrny program. Nechýbali bás-
ne, piesne a veselý tanec. Nezabud-
li ani na vlastnoručne vyrobené dar-
čeky pre každého z prítomných. Milá 
pozornosť isto potešila srdiečka sta-
rých mám a otcov. Dievčatá z Brezi-
niek predviedli skvelú scénku Vydala 
mamička. Veselá scénka vylúdila na 
tvárach úsmev a úprimný smiech. To 
vám boli herečky!  Ako v národnom. 
   Aj členky ženskej seniorskej spe-
váckej skupiny sa svojím vystúpením 
pričinili o príjemne strávené chvíle.
   Starosta obce Ján Lihan a duchov-
ný otec Michal Jenča pozdravili seni-
orov príhovorom. Ocenili ich celoži-
votnú prácu, výchovu detí niekedy vo 
veľmi ťažkých podmienkach. Vyjadri-
li radosť z ich prítomnosti a vážnosť 
jeseni života.
   Na záver by som sa rada poďa-
kovala prevádzkovateľom Bumbara-
su, že nám umožnili v týchto tradič-
ných priestoroch toto podujatie usku-
točniť, pracovníčkam obce za prípra-
vu občerstvenia a pomoc pri priebe-
hu podujatia. 

D.Ď

obcí. Držali sme palce nielen našim Bre-
zinkám, ktorých úspech všetkých ich fa-
núšikov nesmierne potešil, ale aj závad-
čanom a bacúšanom. Odborná porota 
mala veľmi ťažkú prácu vybrať s pome-
dzi veľmi dobrých vystúpení tie najlep-
šie, ktoré postúpia na krajskú prehliad-
ku 26. novembra v Slovenskej Ľupči. Na 
záver súťaže, keď už boli výsledky jas-
né a napätie a stres z vystúpení opadlo, 
sa konal odborný seminár. Počas neho 
členovia poroty poradili vedúcim jednot-

livých súborov ako  odstrániť nedostatky 
ktoré si počas ich vystúpení všimli a cel-
kovo zhodnotili každé programové čís-
lo. Prestávku po súťaži kým sa porota 
rozhodovala vyplnili chlapi z Breziniek 
a dievčatá so scénkou Vydala mamič-
ka. Kto ste tam boli viete, že zožali ob-
rovský potlesk. A tí čo ste tam neboli? 
Môžete ľutovať.

Porota rozhodla takto:
Titul LAUREÁT s postupom na kraj-
skú prehliadku
FSk. BREZINKY z Polomky
ZLATÉ PÁSMO s postupom na kraj-
skú prehliadku
FSk. ČIERŤAŽ z Nemeckej
ZLATÉ PÁSMO s postupom na kraj-
skú prehliadku
FSk. BACÚŠAN z Bacúcha
ZLATÉ PÁSMO
KÝĆERA z Čierneho Balogu
STRIEBORNÉ PÁSMO
PRIECHOĎAN z Priechoda
DEBNÁR z Ľubietovej
BRONZOVÉ PÁSMO
ZÁVAČAN zo Závadky nad Hronom
JAVORY z Badína
   Dúfam, že sa priaznivci folklóru stret-
neme v Slovenskej Ľupči 26. novembra 
2011 na krajskej súťažnej prehliadke. 
Pôjde o postup na celoslovenskú súťaž. 
našim Brezinkám už teraz držíme palce.

Diana Ďurčenková

Foto: Miroslav Zaťko
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   Dňa 30.10 2011 sa skončila jesenná časť súťažného ročníka 
2011/2012. Odohrali sme spolu 11 súťažných zápasov s bilan-
ciou 2 výhry, 2 remízy a 7 prehier. V tabuľke sme obsadili priebež-
ne siedmu priečku. Mužstvo bolo pred jesennou časťou posilnené 
o štyroch hráčov z Brezna o dvoch hráčov zo Závadky a vrátili sa 
nám odchovanci z Heľpy a Revúcej. V prípravných zápasoch po-
dávalo mužstvo dobré výkony, a tak boli očakávania tie najvyššie. 
Priebeh súťaže však bol iný. Dovolím si tvrdiť, že ani v jednom sú-
ťažnom zápase sme neboli horším tímom, ale premieňanie príle-
žitosti na skórovanie bolo úbohé. Veď v 11 zápasoch sme strelili 
iba 16 gólov. Treba však dodať, že hráči majú záujem tak o zápa-
sy ako aj o tréningy a verím, že v jarnej časti získame viac bodov.

Roman Kohút

Obecné zastupiteľstvo v Polomke  na základe samo-

správnej  pôsobnosti v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. 

g), v súlade s § 3 ods. 3 písm. c) a v nadväznosti na 

§ 4 ods. 3 písm. g), h) a n) zákona č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších zmien a do-

plnkov a v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. 

o ochrane pred zneužívaním  alkoholických nápo-

jov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 

záchytných izieb sa uznieslo na vydaní tohto vše-

obecne záväzného nariadenia :

§ 1

Predmet úpravy

Predmetom úpravy podľa tohto VZN je ustanovenie 

zákazu požívať alkoholické nápoje alebo iné návy-

kové látky  na verejných priestranstvách obce v ča-

sovom a územnom rozsahu určenom týmto VZN.

V zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochra-

ne pred zneužívaním alkoholických nápojov a 

o  zriaďovaní a prevádzke protialkoholických zá-

chytných izieb obec môže vo svojom územnom 

obvode alebo svojich územných obvodoch, alebo 

v určitých častiach svojho územného obvodu ob-

medziť alebo zakázať v určitých hodinách alebo 

dňoch predaj, podávanie alebo požívanie alkoho-

lických nápojov v zariadeniach spoločného stravo-

vania, v predajniach potravín alebo na iných verej-

ne prístupných miestach.

§ 2

Základné pojmy

Pre účely tohto VZN sa rozumie:

alkoholickými nápojmi sú liehoviny, destiláty, 

víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 

0,75 objemového percenta alkoholu,

omamné a  psychotropné látky 

verejným priestranstvom sú všetky miesta, 

priestory a plochy, ktoré slúžia verejnému užíva-

niu. Sú to najmä komunikácie (cesty, námestia, 

chodníky, parkoviská, odstavné plochy, lávky, mos-

ty, priestory pod klenbami, verejné schody), verej-

né plochy zelene, nábrežia, parky, lesy, zverejnené 

záhrady, nezastavané územia, ktoré slúžia miest-

nej doprave a sú zaradené do siete miestnych ko-

munikácií,

užívaním verejného priestranstva je využíva-

nie priestorov verejných priestranstiev obyvateľmi 

obce ako aj inými osobami obvyklým spôsobom,

miestom verejnosti prístupným je miesto vo 

vlastníctve obce alebo vo vlastníctve inej právnic-

kej alebo fyzickej osoby prístupné pre verejné uží-

vanie tretím osobám,

zdravými podmienkami sú podmienky, ktoré ne-

pôsobia nepriaznivo na zdravie ľudí, ale ho chránia 

a kladne ovplyvňujú,

zdravým spôsobom života obyvateľov obce sa 

rozumie navodzovanie a  trvalé udržiavanie po-

kojného stavu medzi obyvateľmi, a to zdržaním sa 

všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom 

(t.j. nad povolenú mieru, resp. nad mieru v danom 

čase a mieste obvyklú) došlo k obťažovaniu iného 

alebo k ohrozeniu výkonu práv iného.

§ 3

Zákaz požívania alkoholických nápojov

Zakazuje sa požívať alkoholické nápoje, omam-

né a psychotropné látky  na verejných priestran-

stvách v nasledovnom časovom a územnom určení:

v časti obce: 

- Ulica Osloboditeľov: pri pamätníkoch, v  celom 

parku a  v  priestoroch kultúrneho domu, okolo 

Obecného úradu, pri zdravotnom stredisku, pri 

pohostinstve Bumbaras,  na námestí pred nákup-

ným strediskom, pred vchodmi do iných verej-

ných budov, na zastávkach autobusov, pri pohos-

tinstve Sport

- Ulica SNP: pri pohostinstvách:  Peklo, Marína, 

U  Buvaly, Pod Smrekom, pred poštou, pri želez-

ničnej stanici, pri nákupnom stredisku, pri pohos-

tinstve Papuča 

- v predajniach potravín všetkých prevádzok v obci 

- pred obchodnými prevádzkami v obci 

- Ulica Komenského:  v parku na Košarkoch

- v športovom areáli

- na ostatných detských ihriskách a v ich okolí

- v areáli cintorína

- na parkovisku pri kostole

v areáli Základnej školy, Komenského 34, v areá-

li Materskej školy Komenského31,  pri ZUŠ, Oslo-

boditeľov 8, pri Špeciálnej základnej škole na Uli-

ci Štúrovej 56

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na pod-

nikanie, s ktorých prevádzkovou činnosťou súvisí 

predaj a požívanie alkoholických nápojov, a ktoré 

sú umiestnené na území vymedzenom podľa ods. 

1/, sú povinné upozorniť verejnosť na zákazy a ob-

medzenia podľa tohto §.

Zákaz požívania alkoholických nápojov podľa tohto 

§ sa nevzťahuje:

na povolený záber verejného priestranstva formou 

terás, resp. obdobných zariadení poskytujúcich ob-

čerstvenie, reštauračné alebo pohostinské služby,

na trhové akcie a  jarmoky organizované obcou 

a akcie s vopred udeleným súhlasom obce.

Starosta obce môže na požiadanie udeliť výnim-

ku na jednorazové povolenie požívania alkoholic-

kých nápojov na miestach určených v ods. 1/, naj-

mä ak ide o organizované predajné, propagačné 

alebo obdobné spoločenské podujatia.

§ 4

Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú :

starosta obce

poslanci a komisie obecného zastupiteľstva,

hlavný kontrolór,

poverení zamestnanci obce,

§ 5

Sankcie

Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je 

priestupkom podľa zákona č. 372/1990 Zb. o prie-

stupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Za porušenie tohto VZN možno v zmysle zákona 

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších 

zmien a doplnkov uložiť v blokovom konaní poku-

tu do výšky 33,-€.

Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej 

na podnikanie, ktorá poruší toto VZN môže sta-

rosta obce v súlade s § 13 ods. 9 písm. a) a b) zá-

kona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zne-

ní neskorších zmien a doplnkov uložiť pokutu do 

výšky 6638,-€.

§ 6

Záverečné ustanovenia

Obecné zastupiteľstvo v  Polomke sa uznieslo na 

vydaní tohto VZN dňa 27.10.2011 a VZN nadobú-

da účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej ta-

buli Obecného úradu v Polomke

Ing. Ján Lihan, starosta obce

VZN č. 39/2009 - o opatrovateľskej službe

Doplnok č. 2  

VZN č. 39/2009 - o opatrovateľskej službe v obci 

Polomka, sa mení takto: 

V § 5  sa mení  odstavec 1. , ktorý znie: 

Úhrada za všetky úkony poskytované v rámci opat-

rovateľskej služby je stanovená vo výške 0,80 € za 

hodinu.  

Ostatné časti VZN zostávajú nezmenené. 

Tento doplnok  bol schválený Obecným zastupiteľ-

stvom Polomke dňa  27.10.2011

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č.45/2011 
o zákaze požívania alkoholických nápojov

a iných omamných látok

Futbal

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

Aktuálny stav získavania zdro-
jov  z  jednotlivých operačných 
programov: 
    1. Ministerstvo životného 
prostredia(MŽP) – Operačný 
program Životné prostredia 
1.1    Operačný cieľ  1.2 Odvádza-
nie a  čistenie komunálnych od-
padových vôd – projekt Dokon-
čenie ochrany spodných vôd 
v regióne Polomka – dodávate-
ľom stavby sa stal Combin Ban-
ská Štiavnica s.r.o., stavenisko 
bolo odovzdané 13.4.2011, práce 
na výstavbe kanalizácie sa začali 
dňa 2.5.2011 na uliciach Mlynská 
a Zápotockého. Súčasne sa budu-
je aj nový vodovod. V súčasnosti 
sú ukončené práce na ul. Mlyn-
ská, Zápotockého a Kaštieľna, Ku-
kučínova a Nálepkova, práce po-
kračujú na Ul. Komenského. Pre-
bieha kolaudačné konanie na ul. 
Mlynskej a  Zápotockého. Asfal-
tovanie komunikácií sa bude re-
alizovať v r.2012.     
1.2  Dňa 23.11.2009 bol poda-
ný projekt s  názvom Polomka- 
splašková kanalizácia II. eta-
pa- ide o  vybudovanie splaško-
vej kanalizácie - rekonštrukcia ul. 
Komenského horná časť, Hron-
ská-rómska časť, Hronská-Želez-
ničná, Štúrova, Jegorovova. Cel-
kové oprávnené náklady projektu 
sú 2 554 705,54 €. Dňa 12.4.2010 
nám bolo oznámené, že projekt 
bol schválený.
Celkom výška NFP je 2 426 970,26 
€, spolufi nancovanie obce je 127 
735,28 (3,848 mil. Sk). Realizá-
cia projektu je naplánovaná do 
12/2014. Dodávateľom stavby 
sa stal Combin Banská Štiavnica 
s.r.o. Stavenisko bolo odovzdané 
dňa 7.10.2011    
1.3    Vybudovanie zberné-
ho dvora separovaného od-
padu- projekt bol podaný dňa 
14.5.2009- pôjde o  celkovú re-
konštrukciu budovy a  dvora bý-
valého skladu umelých hnojív + 
zakúpenie techniky, strojov. Ide 
o projekt z Operačného cieľa 4.1 
Podpora aktivít v oblasti separo-
vaného zberu . Celkové opráv-
nené náklady sú 927 413,06 €, 
z toho stavba 290 156,97 €.  Pro-
jekt bol schválený oznámením 
dňa 14.10.2009, výška NFP je 879 
909,52 €. Stavebné práce po pro-
cese verejného obstarávania rea-

lizuje od 09/2010 Obec Polomka 
s.r.o. Technológia od fi rmy KOBIT 
s.r.o. Dolný Kubín bola dodaná. 
Stavba bola ukončená 30.6.2011. 
Prebieha  kolaudácia stavby.
1.4 OP ŽP -Prioritná os č.3 
O c h r a n a  o v z d u š i a  –  d ň a 
31.8.2009 bol podaný projekt 
s  názvom Zmena palivovej zá-
kladne  Základnej školy a obec-
ných budov, ide o rekonštrukciu 
plynovej kotolne na kotolňu na 
obnoviteľné zdroje- na bioma-
su –drevnú štiepku , z kotolne sa 
rozvodmi bude privádzať teplo do 
obecných budov- Materskej ško-
ly, ZUŠ-ky, Kultúrneho domu, Le-
kárne a Obecného úradu. V rám-
ci projektu sa počíta aj so zateple-
ním a výmenou okien v MŠ. Pro-
jekt bol schválený oznámením 
zo dňa 01.2.2010. Schválená výš-
ka NFP je 938 535,88 € z  celko-
vých oprávnených nákladov 987 
932,50 €. Verejné obstarávanie na 
dodávateľa stavby bolo Úradom 
pre verené obstarávanie kon-
com mája zrušené. Uskutočňujú 
sa jednania s MŽP SR, aby sa do-
dávateľom stavby stala Obec Po-
lomka s.r.o.  
1.5 OP ŽP- Operačný cieľ  1.1 Zá-
sobovanie obyvateľstva pitnou 
vodou z verejných vodovodov. 
Projekt s  názvom Polomka-Há-
mor-vodovod bol zaregistrova-
ný dňa 03.3.2011 na Ministerstve 
životného prostredia SR. Pôjde 
o  vybudovanie verejného vodo-
vodu a vodojemu s napojením na 
potrubie SVS a.s. BB. Požadovaná 
výška NFP je 997 598,25 € + 5 % 
spolufi nancovanie = 1 050 103,42 
€ celkové oprávnené náklady. Pro-
jekt nebol schválený oznámením 
MŽP SR. Projekt podáme do ďal-
šej výzvy.
2. Ministerstvo školstva, vedy , 
výskumu a športu  SR –operač-
ný program Vzdelávanie
2.1 Agentúra MŠ pre štrukturálne 
fondy EÚ vyhlásila dňa 31.3.2011 
výzvu do Opatrenia 1.1. Preme-
na tradičnej školy na moder-
nú. Projekt bol podaný 31.5.2011, 
celkové oprávnené výdavky sú 
330 490, 50 €. Požadovaná výška 
NFP je 95% t.j. 313 967,88 €. Pro-
jekt rieši zakúpenie vybavenia vo 
výške 30% celkových nákladov 
a školiace aktivity. Projekt je vo vy-
hodnocovacom procese.

(Dokonč. zo str. 1)


