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Pranostiky na november

Stavebný ruch v obci
Zasadalo OZ
Október - mesiac úcty 
k starším
Fondy EÚ
Zima a vykurovanie

   Keďže počasie nám zatiaľ 
ako tak praje, úspešne dokon-
číme zateplenie a novú fasá-
du na budove základnej ume-
leckej školy. Prínos zateplenia 
a výmeny okien na ZUŠ-ke je 
isto nespochybniteľný. Dokon-
čí sa aj asfaltovanie miestnych 
komunikácií na uliciach: Mlyn-
ská, časť Sama Chalupku, Ku-
kučínova, Kaštieľna, Nálepko-
va pravá strana, Komenské-
ho dolná časť  a Zápotocké-
ho. Z týchto spomenutých ulíc 
sa najviac prác a fi nančných 
prostriedkov vynaložilo na Ul. 
Komenského dolná časť, kto-
rá bola vo veľmi zlom stave. 
Problém spôsobovali aj kana-
lizačné poklopy z pôvodnej ka-
nalizácie, ktoré boli v kritickom 
stave a bolo nutné ich zrekon-
štruovať. Zároveň so 
stavebnými prácami 
pokračujú aj práce na 
príprave nadchádza-
júcej lyžiarskej sezó-
ny. Ak to počasie do-
volí, máme ešte naplá-
nované búracie práce 
na dome u Kaštana na 
Ulici SNP.
   Ako som už v októb-
rovom čísle nazna-
čil, ekonomická situá-
cia v celej republike je 
nepriaznivá. V tomto 
období sa tvorí nielen 
štátny rozpočet, ale aj 
rozpočet každej obce. 
Tieto dve veci navzá-
jom veľmi súvisia. Keď-

   Začiatok revolučných udalostí v Polomke, ktorými vyvrcho-
lilo protiexekučné hnutie slovenského ľudu, sa datuje 12. no-
vembra 1932. V tento deň rozhorčení občania zabránili vyko-
nať exekúciu v prospech bohatého krčmára zhabaním majet-
ku polomskej vdovy. Exekučných úradníkov a ozbrojenú čet-
nícku asistenciu sa snažili vyhnať z obce. V prestrelke zahy-

nuli J. Piliar z Bacúcha a J. Pohorelec z Polomky. Ťažko ra-
nený bol J. Kotrčka z Polomky.
   Tieto udalosti a obete na životoch sme si spolu s predsta-
viteľmi obce Bacúch uctili položením venca pri pamätnej ta-
buli na kultúrnom dome.

   Poslanci obecného zastupi-
teľstva a pracovníci úseku VVS 
s blížiacou sa zimnou sezónou 
okrem iných problémov každo-
ročne riešia aj údržbu miest-
nych komunikácií. Je to kom-
plex opatrení, ktorý v sebe zahŕ-
ňa množstvo pripadnutého sne-
hu, použité mechanizmy na plu-
hovanie, posypový materiál, pri-
oritu pluhovania ulíc ako aj frek-
venciu a ľudské zdroje. Aby nás 
zima neprekvapila, v dostatoč-
nom časovom predstihu sa táto 
téma rieši aj na zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva. Môžeme 
mať ten najlepší harmonogram 
a plán, výkonnú techniku, keď 
zlyhá ľudský faktor. Zo skúse-
ností z ostatných rokov vieme, 

že občania vyžadujú promptnú 
reakciu na snehové zrážky vo 
forme urýchleného pluhovania 
miestnych komunikácií. Požia-
davka je to iste oprávnená. Na-
rážame však na množstvo pre-
kážok, ktoré nám do cesty ( ob-
razne i doslovne) kladú samot-
ní naši občania. V prvom rade 
sú to motorové vozidlá zapar-
kované pred bránami. Ak nie je 
priestor dostatočne široký, sto-
ja aj na ceste. 
   Pluhovacie vozidlo ich musí 
obchádzať, čo bráni kvalitné-
mu odhrnutiu snehu a zároveň 
je tu reálna hrozba vzniku ško-
dy značného rozsahu na moto-
rovom vozidle, ktorú však v prí-
pade poškodenia motorového 

vozidla znáša jeho majiteľ. Zá-
roveň sa stretávame aj s ten-
denciou našich občanov, sta-
vať si v blízkosti krajnice cesty 
rôzne či už dekoratívne, alebo 
účelné predmety, skalky, plôti-
ky, záhradky alebo obrubníky. 
Tieto veci taktiež bránia plynu-
lej údržbe ciest a napomáhajú 
vznikom škôd. Vyzývame teda 
občanov, aby svojím zodpoved-
ným prístupom k zimnej údržbe 
ciest, rešpektovaní pravidiel po-
čas zimnej údržby, odstránením 
prekážok na krajniciach ciest 
dopomohli k čo najdôkladnej-
šiemu vypluhovaniu aj ich uli-
ce. Predídeme tak nepríjemným 
konfl iktom a nedorozumeniam. 

Marián Kán, vedúci úseku VVS

Zimná údržba miestnych komunikácií

Stavebný a iný ruch v obci
V tomto čísle Polomských noviniek by som vás 
rád informoval nielen o stavebnom ruchu v obci, 
ale tak ako to bolo avizované v ostatnom čísle aj 
o situácii na úrovni samospráv v našej krajine, 
ktorá sa bezpochyby dotýka aj nás.

že samotný štát zápasí s ne-
dostatkom fi nancií, tento fakt 
sa neblaho podpísal aj na fi -
nancovaní samospráv. Vláda 
Slovenskej republiky a Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska 
(ZMOS) 2. októbra prijali me-
morandum o fi nančnej stabi-
lizácii. Z prijatého memoran-
da vyplýva, že mestá a obce 
nad 2000 obyvateľov majú zní-
žiť svoje rozpočty na rok 2013 
oproti rozpočtu roku 2012 v ka-
pitole bežných výdavkov (to-
vary a služby) o 10% a v ka-
pitole osobných výdavkov 
o 5%. Je však potrebné podo-
tknúť, že tento záväzok z me-
moranda sa vzťahuje na všet-
ky mestá a obce združené 
v ZMOS, z čoho vyplýva, že 
mestá a obce nad 2000 obyva-

teľov budú musieť ušetriť viac, 
aby vykryli straty obcí do 2000 
obyvateľov. 
   Zo zákona O obecnom zria-
dení je pre mestá a obce povin-
né mať vyrovnaný rozpočet, čo 
znamená, že výdavky sa mu-
sia rovnať príjmom a výsledok 
hospodárenia nemôže byť zá-
porný. Obec teda nesmie mi-
núť viac, ako má príjem. Na 
druhej strane štát si môže po-
žičiavať neobmedzene. 
   Ďalším problémom samo-
správy a to sa týka aj našej 
obce, sú fi nančné prostried-
ky z Európskej únie určené na 
rôzne projekty. Okrem spoluú-
časti obce 5%, čo je pri väčších 
projektoch pre obec dosť veľká 
záťaž, je aj fakt, že obec zhoto-
viteľovi projektu musí poslednú 
faktúru zaplatiť a štát refundu-
je tieto prostriedky v mnohých 
prípadoch až po desiatich me-
siacoch, čím znova navyšuje 
rozpočty obcí, pretože musia 

- na plný ako aj čiastočný pracovný úväzok pracovníka na 
pozíciu kuchár. Podmienkou prijatia je vyučenie v požado-
vanom odbore.
- pracovníka na pozíciu čašník/čašníčka. Vítané je vyučenie 
v požadovanom odbore.
   Žiadosti odovzdajte na Obecnom úrade, pani Vernárska, 
tel.: 0902493210

   Oznamujeme obyvateľom, že Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa §5 ods.1 písm. 
d) bod 5 a písm. f) zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sie-
ťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov dňa  22.10.2012 rozhodol 
a schválil na obdobie od 1.1.2013 do 31.12.2013 pre regulo-
vaný subjekt Obec Polomka, maximálnu cenu za odvedenie 
a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou 0,74 € s DPH.

80. výročie
Polomskej vzbury

Obec Polomka s.r.o – prevádzka
reštaurácie lyžiarskeho strediska

prijme do zamestnania:

Cena za stočné

(Pokrač. na str. 3)

Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája. Na začiat-
ku novembra sa teplo so zimou háda. Keď začiatkom novembra sne-
ží, máva ten sneh výšku veží. Aký november, taký budúci marec. Ak 
nevydrží prvý novembrový sneh, nevydrží žiaden cez celú zimu. Ak 
prídu v novembri predčasne mrazy tuhé, skoro zas dobre bude. Ak v 
novembri sneh padá do blata, bude na ozimnom poli veľká strata. Ak 
prvý sneh padne na blato, bude celá zima blatnavá, ak ale na mráz, 
očakávajme bohatý rok. Aký je november, taký bude nasledujúci máj. 
Studený november – zelený máj. Keď padne prvý sneh na mokrú zem, 
bude slabá úroda. Novembrová hmla zhasína slnko. Novembrové sln-
ko na zem nevidí. Keď v novembri hviezdy svietia, mrazy sa skoro 
uchytia. Ak v novembri rastú vody, tak sa budú ukazovať celú zimu.



Len kytičku kvetov
Ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok priať,
modlitbu tichú odriekať 
a s úctou na Teba spomínať.

Dňa 8. novembra sme si pripomenuli smut-
né prvé výročie úmrtia našej milovanej 

Emílii Šandorovej
S láskou a úctou spomínajú manžel,

dcéra Božena s deťmi, brat Jozef s rodinou,
dcéra Anna s rodinou

...

Stíchol dom, už nepočuť jej kroky v ňom.
Potichu trpela si, ubolené srdce prestalo biť,
pokojne odišla si, hoci tak veľmi si chcela žiť.
Kyticu z lásky už len na hrob Ti môžeme dať,
zažať sviecu a modlitbu odriekať.

S láskou v srdci sme si dňa 14. novem-
bra pripomenuli desiate výročie smrti na-
šej drahej manželky, mamičky a starej ma-
minky

Márii Horváthovej
S vďačnosťou, veľkou úctou a nádejou na 

stretnutie vo večnosti si na Teba spomínajú manžel,
dcéra Anna a syn Ján s rodinami.

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
október 2012

v mesiaci november 2012
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Kolektív Bumbarasu Vás pozýva na Silvestrovské po-
sedenie pri hudbe s večerou a polnočnou kapustnicou. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť priamo v Bumbarase alebo 
na tel : 0949747952

...
Zároveň Vám oznamujeme, že si môžete prísť posedieť do 
nášho podniku a dať si chutnú pizzu každý deň od 15.00 – 
21.00, piatok a sobotu od 15.00 – 23.00. Pizzu si môžete ob-
jednať na tel: 0949747952

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na vašu návštevu.

Narodení: Jankovičová Laura, SNP 157
 Radičová Katarína, Hronská 10
 Harvan Jozef, Hronská 16
 Venger Samuel, SNP 92/D
 Olšavský Marek, Kraskova 12
Prihlásení:  Gábrišová Veronika, Hronská 23
Odhlásení: Pohančaníková Mária, Janka Kráľa 18
 Piliarová Oľga, Osloboditeľov 40
 Piliarová Aneta,      -„-
 Molčanová Eva, Kaštieľna 2 
Zomretí: Koštiaková Mária, Odbojárov 3, 85 r. 
 Markus František, Hronská 8, 63 r. 
   

Počet obyvateľov k  31. 10. 2012 - 3005

Keď Tvoja ruka ustatá, pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk je trochu ťažký, má v sebe veľa lásky.
Je nekonečne láskavá, tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči, len tak, bez dlhých rečí.

Milým oslávencom prajeme veľa zdravia,
optimizmu a spokojných dní do ďalšieho života.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo

   Starosta obce pán Lihan privítal 
na zasadnutí poslancov obecného 
zastupiteľstva, pána Belku a pána 
Pirku, zástupcov spoločnosti bio-
plynovej elektrárne Bacúch s.r.o., 
riaditeľky škôl na území obce 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 rokovania 
poveril p. Hebeňovú a p. Skalošo-
vú, referentky  obecného úradu. 
   Za overovateľov správnosti zápis-
nice z rokovania určil pána Dušana 
Mušku a Jozefa Guzmu.
   Starosta obce predložil na schvá-
lenie program rokovania obecné-
ho zastupiteľstva. Navrhol zmenu 
programu. Bod číslo rôzne schvá-
lenie bioplynovej elektrárne prero-
kovať ako prvý. Zmena programu  
bola všetkými hlasmi schválená. 
   Starosta obce predložil návrh, 
aby do návrhovej komisie boli zvo-
lení títo poslanci:
p. Ing. Marian Jagerčík, Ing. Ivan 
Brozman, Roman Bešina. K návr-
hu neboli žiadne pripomienky a ná-
vrhová komisia bola jednohlasne 
zvolená.
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie správu o plnení uznesení 
obecného zastupiteľstva a kontrol-
nej činnosti, ktorú predložil hlavný 
kontrolór Ing. Jozef Svetlák.

4 – ročný študijný odbor: SPŠ
strojárstvo - grafi cké systémy

4 – ročný študijný odbor:
SOŠP škola podnikania 

3- ročné učebné odbory:
SOŠ strojný mechanik
stolár
predavač
hostinský, hostinská 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa konalo 25.10.2012 podľa 
nasledovného programu:
  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 vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
  9/   Rôzne 
10/   Interpelácia a diskusia

   Správu o výsledkoch výchovno-
vzdelávacieho procesu na školách 
v obci predložili riaditelia škôl. Pí-
somný materiál bol poslancom do-
ručený k preštudovaniu. Za mater-
skú školu Elena Lunterová, za zá-
kladnú školu RNDr. Magdaléna Svi-
teková, za základnú umeleckú ško-
lu Mgr. Skladaná, za špeciálnu zá-
kladnú školu Mgr. Marta Bubelíny-
ová. Poslanci sa v diskusii k tomu-
to bodu zaoberali potrebou interne-
tu v MŠ, hygienickými zariadenia-
mi v MŠ a ZUŠ, nutnosťou vybudo-
vania parkoviska pre ZUŠ a ZŠ aj 
pre prípady rodičovského združe-
nia, zriadením centra voľného času 
v ZŠ, dochádzkou žiakov a správa-
ním, ako aj nie veľmi dobrými vy-
učovacími výsledkami niektorých 
tried z niektorých predmetov.
   Obecné zastupiteľstvo zobra-
lo na vedomie správu o nelegál-
nych skládkach odpadu, likvidá-
cii a zbere TKO. V diskusii sa po-
slanci venovali riešeniu nedoplat-
kov za smeti, množstvom odpadu 
v lokalite, kde žijú väčšinou neplati-
či a riešeniu tejto situácie. Obecné 
zastupiteľstvo zároveň uložilo uro-
biť ekonomický rozbor nákladov na 
kanalizáciu a čističku odpadových 
vôd. Ústnu informáciu o príprave 
lyžiarskeho strediska predložil sta-
rosta obce. 
   Ceny lístkov sa neplánujú zvý-
šiť. Svah je vykosený, oprava vleku 
prebieha od októbra. V novembri 

sa zvýši odber elektriny, čerpacia 
stanica je vyčistená. Nedostatky sa 
odstraňujú podľa revíznej správy. 
   Obecné zastupiteľstvo na tom-
to zasadnutí schválilo sobášne dni 
a sobášne hodiny v matričnom ob-
vode Polomka nasledovne: 
   Piatok od 13,00 do 17,00 hod.
   Sobota od 13,00 do 18,00 hod.
   Sobášnymi dňami nie sú štátne 
a cirkevné sviatky. Sobášnu miest-
nosť v matričnom obvode Polomka 
na Ul. Osloboditeľov č. 12
   Zástupcovia spoločnosti, ktorá 
plánuje na území našej obce vybu-
dovať bioplynovú elektráreň pred-
stavili svoj investičný plán poslan-
com. Bioplynová elektráreň vyrába 
elektrinu a teplo. Je to zariadenie, 
ktoré má celosvetový trend v Eu-
rópe. Skladá sa z 2-3 fernetorov. 
Vkladá sa tam zelená hmota  ale-
bo kravské hnojivo. Vyhrievanie 
vzniká v uzavretom priestore. Von-
ku nie je žiadny zápach. Výstavba 
by trvala osem až desať mesiacov 
a do dvoch rokov by sa dobudova-
la. Všetka hmota by sa vozila poľ-
nou cestou a nie miestnou komu-
nikáciou.
   Poslanci so zástupcami spoloč-
nosti diskutovali o spôsobe získa-
vania zelenej hmoty pre elektráreň, 
o spôsobe pestovania tejto hmoty 
a získavania pôdy pre pestovanie 
a zber zelenej hmoty. Na záver po-
slanci prijali uznesenie, že obecné 
zastupiteľstvo súhlasí, aby spoloč-
nosť Bioplynová elektráreň Bacúch 
s.r.o. začala s prípravou výstavby 
stanice v areály Agrospol Polomka 
s.r.o. v Polomke s tým, že vstup-
nú surovinu bude dopravovať mimo 
miestnych komunikácii obce. Výkon 
bioplynovej elektrárne bude do 0,99 
MW. Podmienkou bude aj zmena 
sídla spoločnosti do obce Polomka. 
Pri výstavbe žiadame uprednostniť 
naše stavebné mechanizmy. Sta-
rosta obce pán Lihan poďakoval 
prítomným za účasť a zasadnutie 
obecného zastupiteľstva ukončil.

Janka Hebeňová

SPOJENÁ ŠKOLA V BREZNE
– škola s tradíciou

   V októbri 2011 oslávila STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA v Brezne 60. výročie svojho vzniku. 
Počas svojej existencie vychovala množstvo odborníkov v odbore strojárstvo a dnes pokraču-
je pri výchove nových odborníkov v širšej ponuke odborov už pod názvom SPOJENÁ ŠKOLA, 
ktorú tvoria tri organizačné zložky. V roku 2004 bola k Strednej priemyselnej škole so sídlom 
na Laskomerského ulici pripojená Stredná odborná škola podnikania (bývalá DOŠ z Piesku) 
a v roku 2008 vytvorila tretiu organizačnú zložku Stredná odborná škola (bývalé SOU so síd-
lom na Mazorníku). 
   Bližšie informácie o Spojenej škole, o každej organizačnej zložke a kontakty nájdete na:

www.ssbrezno.edupage.org 
telefón: 048/630 40 36

mail: spsbrezno@stonline.sk

PONÚKA ŠTÚDIUM TÝCHTO ODBOROV

4 – ročný študijný odbor:
mechanik počítačových sietí

2 – ročné učebné odbory:

Pre žiakov,
ktorí ukončili ZŠ v 6-8 triede
strojárska výroba
výroba konfekcie

Mária Šuchaňová, Hámor č. 9, 80 r.
Ondrej Málik, Janka Kráľa č. 44, 80 r.
Anna Maruškinová, SNP č. 7, 85 r.

Mária Šušorová, Osloboditeľov č.13, 80 r.

Pozvánka
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   1. Ministerstvo životného prostredia(MŽP) – Ope-
račný program Životné prostredie 
1.1  Operačný ciel  1.2 Odvádzanie a čistenie ko-
munálnych odpadových vôd – projekt Dokončenie 
ochrany spodných vôd v regióne Polomka –  dodá-
vateľom stavby sa stal Combin Banská Štiavnica 
s.r.o., stavenisko bolo odovzdané 13.4.2011, prá-
ce na výstavbe kanalizácie sa začali dňa 2.5.2011 
na uliciach Mlynská a Zápotockého. Práce na zbe-
račoch boli dňa 15.5.2012 ukončené. Asfaltova-
nie komunikácií sa bude realizovať do konca no-
vembra  r.2012.      

1.2  Dňa 23.11.2009 bol podaný projekt s názvom 
Polomka- splašková kanalizácia II. etapa- ide o vy-
budovanie splaškovej kanalizácie - rekonštrukcia 
ul. Komenského horná časť, Hronská-rómska časť, 
Hronská-Železničná, Štúrova, Jegorovova. Celko-
vé 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 nan-
covanie je 127 735,28 (3,848 mil. Sk). Realizácia 
projektu je naplánovaná do 12/2014. Dodávateľom 
stavby sa stal Combin Banská Štiavnica s.r.o. Sta-
venisko bolo odovzdané dňa 7.10.2011. Stavba za-
čala na ul. Hronskej, je urobený pretlak pod želez-
nicou, ukončená je ulica Železničná, Hronská, Štú-
rova . Začiatkom mája začali práce na Ul. Komen-
ského –horná časť, ktoré sa ukončujú a pokračuje 
sa na Ul. Jegorovovej.      
  
1.4 OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochrana ovzdušia – dňa 
31.8.2009 bol podaný projekt s názvom Zmena pali-
vovej základne  Základnej školy a obecných budov, 
ide o rekonštrukciu plynovej kotolne na kotolňu na ob-
noviteľné zdroje- na biomasu –drevnú štiepku , z ko-
tolne sa rozvodmi bude privádzať teplo do obecných 
budov- Materskej školy, ZUŠ-ky, Kultúrneho domu, Le-
kárne a Obecného úradu. V rámci projektu sa počíta 
aj so zateplením a výmenou okien v MŠ. Projekt bol 

schválený oznámením zo dňa 01.2.2010 . Schválená 
výška NFP je 938 535,88 € z celkových oprávnených 
nákladov 987 932,50 €. Verejné obstarávanie na do-
dávateľa stavby bolo Úradom pre verejné obstaráva-
nie koncom mája 2011 zrušené. Uskutočnili sa hneď 
jednania s MŽP SR, aby sa dodávateľom stavby stala 
Obec Polomka s.r.o., avšak tieto neboli úspešné a pre-
to bolo v decembri 2011 vyhlásené verejné obstaráva-
nie na dodávateľa stavby, verejné obstarávanie bolo 
na kontrole na MŽP SR, ktoré požiadalo o kontro-
lu Úrad pre verejné obstarávanie a 7.5.2012 bol tam 
odovzdaný originál spisu. Dňa 19.6.2012 Úrad zrušil 
užšiu súťaž. Požiadali sme MŽP SR o predĺženie ter-
mínu ukončenia projektu do 08/2014 a našej žiados-
ti bolo vyhovené dňa 24.7.2012. Pripravuje sa nové 
verejné obstarávanie. Podklady novej verejnej súťa-
že boli na schválení na MŽP, ktoré malo pripomienky, 
po zapracovaní pripomienok boli podklady VO zno-
vu zaslané na schválenie na MŽP. Čakáme na klad-
nú odpoveď a ihneď sa vyhlasuje VO.    

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR –operačný program Vzdelávanie

2.1 Agentúra MŠ pre štrukturálne fondy EÚ vyhlási-
la dňa 31.3.2011 výzvu do Opatrenia 1.1. Premena 
tradičnej školy na modernú. Projekt s názvom Bu-
dujeme modernú a kvalitnú školu pre deti v Polomke 
bol podaný Základnou školou dňa 31.5.2011, celko-
vé oprávnené výdavky sú 330 490, 50 €. Požadova-
ná výška NFP je 95% t.j. 313 967,88 €. Projekt rieši 
zakúpenie vybavenia vo výške 30% celkových ná-
kladov a školiace aktivity. Projekt bol schválený vo 
výške oprávnených výdavkov 302 979,46 € ozná-
mením zo dňa 30.12.2011 (zníženie o 10 988,42 
€). Zmluva o NFP bola podpísaná 18.4.2012. Pre-
bieha verejné obstarávanie na dodávateľov projek-
tu , niektoré je už ukončené– externý manažment, 
publicita, dodávka techniky, atď. Vzdelávacie akti-
vity sú naplánované od 1.11.2012. 

Ing. Stanislav Príboj

V pokosenej tráve čosi sa belie.
Sú to okrúhle kamienky,
je to moje mnenie.
Rozhrniem trávu pri pomníku
a vidím svieže jesienky.
Hríbiky nerastú na chodníku.
Ty si ich hľadal na pastve.
Dnes ony za tebou prišli.
Hromada ich tu dnes rastie.
Sklamané iba kamene našli.

   Jeseň, ale najmä mesiac október by 
mal byť pripomienkou ako prejaviť úctu 
tým skôr narodeným z nášho okolia. 
Prejaviť úctu starším znamená vážiť 
si ich za činorodo prežitý život, za ich 
celoživotnú prácu, za to, čo všetko vo 
svojom živote vytvorili, vykonali, za bo-
hatstvo skúseností, ktoré sa dajú získať 
len prežitými rokmi a ktoré môžu star-
ší rozdávať plným priehrštím ak, samo-
zrejme tí mladší budú o ne stáť. Preja-
viť úctu neznamená používať veľké slo-
vá, ale v každodennom živote prejaviť 
náklonnosť, zaujímať sa o to, čím žijú, 
ako žijú, aké radosti a starosti prežíva-
jú. Verte, že veľakrát stačí pekné láska-
vé slovo pri náhodnom stretnutí alebo 
obyčajný pozdrav, ktorý je určite najjed-
noduchším prejavom ľudskej spolupat-
ričnosti a rešpektovania iných ľudí bez 
rozdielu veku.
   Tak ako po minulé roky, aj tohto roku 
sa pracovníci obecného úradu rozhod-
li 26. Október 2012 urobiť sviatočným 
dňom úcty k starším pre všetkých Po-
lomčanov nad 75 rokov a členov Jedno-
ty dôchodcov Slovenska. Pán starosta 
zorganizoval stretnutie v novej prístav-
be obecného úradu, v krásnych repre-
zentatívnych priestoroch. Čakali nás 
prestreté stoly, obed i prípitok. To všet-
ko bolo na vysokej úrovni s príjemnou 

Jesienky

Aká to krásna oslava 
dnes v tejto záhrade vzácnej,
utícha šum i vrava.
Zaskvej sa, svetlo, zaskvej.
Vetríček, môj brat,
ty vydrž ešte chvíľočku,
nech mi zapáli moja mať
z jej lásky malú sviečočku.
Vráskavú ruku trasúcu
medzi plamene prediera,
sklonenú hlavu starnúcu
prosbu ku nebu upiera.
Ó, Ty vieš, Pane, o čo prosím,
nehľaď na naše márnosti,
tú túžbu veľkú v srdci nosím,
nech duše naše drahé
sú v svetle Tvojej svätosti,
nech nájdu pokoj
i miesto miesto blahé.

Mária Oceľová

Aká to krásna oslava

Október
– mesiac úcty k starším

obsluhou pracovníčok obecného úra-
du. No prestreté stoly neboli tým naj-
dôležitejším. Hrejivý pocit z tohto stret-
nutia, presvedčenie, že v našej dedine 
starších ľudí ešte stále majú v úcte, vy-
chádzal aj z pekných a múdrych slov, 
ktorými sa nás v úvodnom príhovo-
re obrátil starosta našej obce Ing. Ján 
Lihan. Veľmi nás potešil náš duchov-

ný otec Michal Jenča, ktorému zo srd-
ca ďakujeme za pekné slová. Kultúrny 
program zabezpečili členky speváckej 
skupiny senioriek, ktoré nám prinies-
li spev a dobrú náladu za doprovodu 
harmonikára Mateja Vojtka. Veľmi milé 
bolo vystúpenie žiakov našej základnej 
školy so scénkou, básňami a piesňami. 
Ďakujeme deťom, že na nás nezabud-
li a za námahu za pripravený program. 
Zároveň aj pani učiteľkám, ktoré tento 
program s láskou s deťmi nacvičili. Te-
šíme sa na stretnutie o rok.

Mária Hortváthová

Fondy Európskej únie
Aktuálny stav získavania zdrojov z jednotlivých operačných programov:

žiadať o prekleňovacie úvery.
   V oblasti školstva sa uvažuje o navýšení mzdových prostried-
kov minimálne o 5%. Zriaďovateľom mnohých škôl sú samo-
správy, teda mestá a obce. Nastáva paradoxná situácia, kedy 
obec má znížiť osobné výdavky o 5% a na druhej strane navý-
šiť v školách mzdy o 5%.
   Rozpočet obce na rok 2013 sa pripravuje už v tomto obdo-
bí. Predpokladané výdavky sú nám približne známe, avšak ne-
máme garantované príjmy z podielových daní zo štátu. V prie-

behu roka je výška podielových daní kolísavá. 
   Primátor mesta Turzovka pán Miroslav Rejda pre Obecné no-
viny zo dňa 6.11.2012 uviedol, citujem: Je preukázateľné, že sa-
mospráva šetrí viac ako štát, a preto je zarážajúce navrhované 
zníženie jej výdavkov na tovary a služby na sumu 848 mil €, čo 
predstavuje prepad takmer na úroveň roku 2007, keď obce vy-
kázali tieto výdavky v hodnote 804,6 mil €. Upozorňujem, že ta-
kýto prepad preukázateľne nezodpovedá nárastu nových kom-
petencií a úloh obcí, ktoré máme v tomto období a nie sú špeci-
fi kované ani dopady v legislatívnej oblasti, napr. sociálne služ-
by a pod.- koniec citátu.
   Naša obec už niekoľko rokov hospodári veľmi pragmatic-
ky a nenavyšuje bezúčelovo kapitolu výdavkov obecného roz-
počtu. Napriek tomu sa nás dohoda v memorande dotkne. Naj-
väčšie výdavky má obec na energie (elektrina, voda, plyn) vo 
všetkých obecných budovách. Toto je oblasť, kde už nie je veľký 
priestor na šetrenie. Urobili sme množstvo opatrení od výmeny 
okien a zateplenia budov, aby sme tieto náklady znížili. Ostáva 
už len redukcia verejného osvetlenia. Budeme sa snažiť zacho-
vať štandard v oblasti zvozu TKO, separácie TKO, údržby ve-
rejných priestranstiev a cintorína. Prioritou ostane dokončenie 
kanalizácie v obci a asfaltovanie ulíc Komenského horná časť, 
Jegorovova, Železničná  a celá časť za Hronom. Tieto projek-
ty sú už rozbehnuté a je potrebné ich aj z fi nančného hľadiska 
dokončiť. Ak sa podarí úspešne vysúťažiť dodávateľa, zrealizu-
jeme projekt palivovej základne, ktorý sa nie našou vinou ťahá 
už veľmi dlho. Radi by sme ešte vybudovali nové oplotenie oko-
lo materskej školy a zrekonštruovali detské ihrisko v areáli MŠ.
   Rok 2013 bude veľmi náročný, no všetko, čo som doteraz spo-
menul by sme radi zrealizovali. Ďalšie plány a aktivity budú zá-
ležať od momentálnej situácie v akej sa nielen naša obec, ale 
celá krajina bude nachádzať.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Stavebný a iný ruch v obci

(Dokonč. zo str. 1)
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8) Ukladať  zmesový komunálny odpad  
do plastových vriec  je možné len výni-
močne a to   v prípade zaplnenia kuka 
nádoby. Vrece môže byť vyložené  na 
odvoz ku kuka nádobe ,  len v deň zbe-
ru komunálneho odpadu.
9) Odpady, ktoré vznikajú pri pobyte na 
verejných a otvorených priestranstvách 
obce je každý na území obce povinný 
odhadzovať do nádob na to určených 
(malé smetné nádoby).

§ 6
Separovaný zber zložiek
komunálnych odpadov

1) Separovane zbieranými zložkami ko-
munálnych odpadov na území obce sú:
a) papier vrátane odpadov z obalov,
b) sklo vrátane odpadov z obalov,
c) plasty vrátane odpadov z obalov,
d) lieky,
e) žiarivky,
f) batérie a akumulátory,
g) pneumatiky,
h) železný šrot,
i) odpady zo záhrad a z parkov,
j) elektroodpad z domácností (v pôvod-
nom stave),
k) kovové obaly,
m)odpadové oleje,
n) drevo,
o) biologicky rozložiteľný odpad
2) Na zber separovaného odpadu slú-
žia špeciálne zberné nádoby s nasle-
dovným určením:
a)  kontajnery na  sklo - na zbernom 
dvore a v cintoríne
c) kontajnery na plasty -na zbernom 
dvore a v cintoríne
d) kontajnery na biologický odpad  - 
v cintoríne (kvety, tráva a pod.)
e) kontajnery  na opotrebované batérie 
(monočlánky, suché galvanické články, 
autobatérie) – na zbernom dvore
f) kontajnery   na nebezpečné odpady 
(žiarivky, motorové oleje a olejové fi ltre 
a pod.) – na zbernom dvore
g) kontajnery na kov – na zbernom 
dvore
h) kontajnery na drobný stavebný od-

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č.51/2012 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností

pad - na zbernom dvore
i) vrecia na zber separovaného odpadu
3) Nepoužité liečivá po uplynutí ex-
piračnej doby odoberajú v lekárni na 
území obce.
4) Opotrebované batérie – monočlánky 
je možné odovzdať do zberných nádob 
v predajniach v obci. 

§ 7
Systém separovania

komunálneho odpadu
Systém zberu uvedených zložiek je 
nasledovný:
a) Vyseparované zložky komunálneho 
odpadu v domácnosti a prevádzkach 
v obci  - papier, sklo, kovové obaly,  a 
plasty sa ukladajú do farebne rozlíše-
ných  igelitových vriec. Odvoz je zabez-
pečovaný prepravcom podľa harmono-
gramu. Objem vyseparovaných zložiek 
sa znižuje stlačením.
b) Vyseparované zložky odpadu v cin-
toríne   - sklo a plasty sa ukladajú do 
farebne označených zberných nádob 
(kontajnerov) umiestnených na stojis-
kách na to určených.
c) Vyseparované zložky komunálneho 
odpadu - objemný odpad (starý náby-
tok, drevené okná), kovy (železný šrot), 
elektroodpad z domácností - vyradené 
zariadenia obsahujúce chlórfl uórované 
uhľovodíky (napr. nefunkčné mraznič-
ky a chladničky), vyradené elektrické a 
elektronické zariadenia obsahujúce ne-
bezpečné časti (napr. nefunkčné tele-
vízory, odstredivky, žehličky, umývač-
ky riadu, mikrovlnné a teplovzdušné 
rúry, kávovary, elektronáradie /vŕtačky, 
brúsky, píly.../, sušiče vlasov, ohrieva-
če, rozhlasové prijímače, videá, gramo-
fóny, telefónne prístroje, mobilné telefó-
ny, fotoprístroje, počítače, klávesnice, 
šijacie stroje a pod.), odpadové oleje 
a ostatné vyseparované zložky komu-
nálneho odpadu, pre ktoré nie sú ur-
čené zberné nádoby alebo vrecia,  sa 
odoberajú na zbernom dvore alebo sa 
odovzdávajú pri zbere veľkoobjemové-
ho odpadu dvakrát ročne, alebo pri zbe-
re elektroodpadu.

d) Biologicky rozložiteľný odpad  pô-
vodca odpadu  likviduje komposto-
vaním.

§ 8
Povinnosti právnických osôb

a fyzických osôb oprávnených
na podnikanie

1) Právnická osoba, fyzická osoba 
oprávnená na podnikanie (ďalej len 
podnikateľ) na území obce je povinná 
dohodnúť s obcou podľa predpoklada-
ného druhu a množstva produkované-
ho odpadu počet zberných nádob a 
ich umiestnenie tak, aby ich bolo mož-
né bez zbytočných ťažkostí a časových 
strát vyviezť.
2) Právnickej osobe, podnikateľovi je 
zakázané vhadzovať alebo odkladať 
odpad, ktorý vzniká pri bezprostred-
nom výkone činností tvoriacich predmet 
podnikania alebo činnosti podnikateľa, 
do nádob, alebo k nádobám určeným 
na zmesový komunálny odpad v obci.
3) Každý, kto vykonáva činnosť (predaj-
né stánky, bufety, záhradné posedenia, 
pojazdné stánky a podobné zariade-
nia) alebo organizuje podujatia pre ve-
rejnosť na verejných alebo otvorených 
priestranstvách na území obce, je po-
vinný zabezpečiť:
a) priestranstvo dostatočným počtom 
zberných nádob na odpad,
b) zabezpečiť na vlastné náklady od-
voz a zneškodnenie, resp. zhodnote-
nie odpadu zo zberných nádob, ktorý 
vzniká jemu a návštevníkom (zákazní-
kom) v súvislosti s touto činnosťou, čis-
totu a poriadok, ak nie je určené inak, 
do 3 m od tohto zariadenia.
4) Vlastníci alebo užívatelia objektov 
slúžiacich tomu istému účelu na určitom 
ohraničenom území (napr. polyfunkčné 
objekty, administratívne budovy s pre-
najatými priestormi, a pod.) môžu mať 
odvoz a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu zabezpečené spoločne.
Prevádzky, ktorým pri činnosti vzni-
ká minimálne množstvo odpadu, majú 
možnosť spoločne užívať zbernú ná-
dobu, pričom sa platobný výmer vysta-

ví na správcu nehnuteľnosti, resp. pre-
vádzku, ktorá dá súhlas druhej prevádz-
ke na ukladanie odpadu.
5) Nájomca stánku na trhovisku je po-
vinný pre svoj odpad využívať výhrad-
ne zberné nádoby rozmiestnené správ-
com trhoviska. Podmienky pre separo-
vaný zber odpadov z trhoviska určuje 
správca trhoviska.

§ 9
Objemné odpady

1) Zber objemných odpadov  a jeho 
zneškodnenie zabezpečí obec  dvakrát 
ročne – v jarnom a jesennom období.
2) V ostatnom čase, keď nie vykoná-
vaný  zber veľkoobjemového odpadu, 
je odvoz objemných odpadov na sklád-
ku  ich pôvodca povinný zabezpečiť in-
dividuálne na vlastné náklady.
3) Objemné odpady odoberá zber-
né stredisko obce počas celého roka.

§ 10
Drobné stavebné odpady

1) Pôvodcovia drobných stavebných 
odpadov sú povinní po vytriedení jed-
notlivých zložiek zabezpečiť ich prepra-
vu do zberného dvora na vlastné nákla-
dy v množstve maximálne 1 m3/osobu 
a rok. Ak drobné stavebné odpady pre-
pravuje pre nepodnikateľa fi rma, alebo 
dodávateľ stavebných prác, prepravca 
o tom predloží písomný doklad.
2) Prepravu a zneškodnenie drobných 
stavebných odpadov presahujúcich 
stanovený limit v bode 1) tohto člán-
ku si zabezpečuje stavebník na vlast-
né náklady.
3) Drobné stavebné odpady odobe-
rá zberné stredisko obce počas ce-
lého roka.

§ 11
Odpady  z  nehnuteľností

na rekreáciu
1) Pri užívaní nehnuteľností  určených 
na rekreáciu je každý povinný:
a) separovať jednotlivé zložky odpadov 
podľa systému určeného týmto VZN,
b) zmesový komunálny odpad odo-
vzdať v čase zberu TKO podľa harmo-
nogramu, prípadne uložiť do zbernej 

nádoby v mieste svojho prechodného 
alebo trvalého bydliska.
c) vyseparované odpady uložiť do prí-
slušných zberných nádob na zbernom 
dvore alebo odovzdať pri zbere separo-
vaného odpadu podľa harmonogramu.
d) okolie nehnuteľnosti udržiavať v 
čistote.

§ 12
Biologicky rozložiteľné

odpady
1) Odpady zo záhrad je každý vlast-
ník (užívateľ) záhrady povinný kom-
postovať:
a) buď vo vlastnom zariadení,
b) zabezpečiť jeho  odvoz  na skom-
postovanie,
2) Konáre sa ukladajú na miesta ur-
čené obcou.
3) Zneškodnenie kalu zo žúmp sú pô-
vodcovia povinní zabezpečiť na vlast-
né náklady v súlade s platnými práv-
nymi predpismi a taktiež sú povinní po 
dobu troch rokov uchovávať doklady 
o zabezpečení vývozu kalu zo žumpy 
oprávnenou osobou.

§ 13
Nakladanie so starými

vozidlami
1) Ak sa u držiteľa nachádza staré vozi-
dlo, ktoré je odpadom, je povinný bez-
odkladne zabezpečiť jeho odovzdanie 
osobe vykonávajúcej zber starých vo-
zidiel podľa zákona o odpadoch alebo 
spracovateľovi starých vozidiel.
2) Ak si držiteľ starého vozidla chce 
ponechať staré vozidlo, je povinný za-
bezpečiť na vlastné náklady odstrá-
nenie takého vozidla z miesta, na kto-
rom poškodzuje alebo ohrozuje život-
né prostredie alebo narušuje estetický 
vzhľad obce do 30 dní odo dňa jeho vy-
radenia z evidencie vozidiel a umiest-
niť a uchovávať staré vozidlo tak, aby 
nepoškodzovalo alebo neohrozova-
lo životné prostredie, aby sa zachoval 
estetický vzhľad obce a aby sa zabrá-
nilo odcudzeniu starého vozidla ale-
bo jeho častí.

(Pokrač. v budúcom čísle)

   Táto otázka sa bezprostredne týka všetkých vlast-
níkov a užívateľov vykurovacích systémov. Zimné vy-
kurovacie obdobie kladie zvýšený nárok na dôkladnú 
a včasnú pripravenosť technologických zariadení, vy-
kurovacích systémov, komínových telies, a to hlavne 
v riadnej a odbornej údržbe a odstránení zistených zá-
vad. Toto je jedna zo základných podmienok, aby sme 
pre seba a svojich spoluobčanov zabezpečili bezpeč-
né vykurovanie.
   Okrem požiadaviek na riadny technický stav vyku-
rovacích telies je dôležitým ukazovateľom aj ľudský 
činiteľ t.j.  jeho postoj a prístup k prevencii, zodpo-
vednosti za prevádzkovanie spotrebičov, čo má  pria-
mu súvislosť s celkovou požiarovosťou v tomto sle-
dovanom období.   
   Majitelia rodinných domov, chalúp a rekreačných 
chát podceňujú stav dymovodov, komínových telies a 
ich čistenie, nedbajú o riadne uskladnenie tuhých pa-
lív, čím ohrozujú seba aj spoluobčanov. Nebezpečen-
stvo vzniku požiarov číha na obyvateľov obytných do-
mov hlavne pri používaní tepelných spotrebičov pri vy-
kurovaní bytov pomocou rôznych infražiaričov, prípad-
ne po domácky zhotovených provizórnych ohrievačov, 
ktoré bezprostredne ohrozujú ich zdravie, životy a hod-

Zima a vykurovanie
   Kvalitná a odborná prevencia v objektoch osobného a súkromného vlastníc-
tva znamená dôkladnú prípravu na nastávajúce zimné vykurovacie obdobie.

noty v osobnom a súkromnom vlastníctve. Používanie 
a inštalovanie tepelných spotrebičov je potrebné rie-
šiť podľa požiadaviek vyhl. MV SR č.401/2007 Z. z. o 
technických podmienkach a požiadavkách na protipo-
žiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní pali-
vového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a za-
riadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a po-
užívaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia 
a vykonávania kontrol a nadväzných technických no-
riem z odboru požiarnej ochrany, a to hlavne - tepelný 
spotrebič používať len vtedy, ak je v dobrom technic-
kom stave a za podmienok určených od výrobcu v do-
kumentácii  k spotrebiču /návod na používanie od vý-
robcu/. Zvýšenú pozornosť venovať pri kúpe výrobkov 
z dovozu, v žiadnom prípade nepoužívať rôzne pro-
vizórne po domácky vyhotovené  spotrebiče pri pou-
žívaní spotrebiča dbať o dozor nad jeho prevádzkou, 
bez dozoru možno prevádzkovať len taký spotrebič, 
ktorého konštrukčné vyhotovenie to dovoľuje a ak je 
to uvedené v návode na obsluhu. Predmety z ľahko-
zápalných a horľavých materiálov sa nesmú ukladať 
na spotrebič alebo do vzdialenosti menšej ako je ur-
čená bezpečná vzdialenosť, ktorú určil výrobca spot-
rebiča na základe skúšky a je uvedená v dokumentá-

cii k spotrebiču, ak nie je uvedená určuje sa podľa prí-
lohy č. 1 vyhl. MV SR č. 401/2007 Z. z. Pre daný spot-
rebič používať len palivo, na ktoré je spotrebič kon-
štrukčne vyhotovený, to platí aj pri zakurovaní /nepo-
užívať benzín, petrolej alebo lieh/, nevychladnutý po-
pol  po vybratí z palivového spotrebiča na tuhé pali-
vo ukladať iba do nerozbitných plnostenných nádob z 
nehorľavých materiálov, v blízkosti komínového tele-
sa neskladovať ľahkozápalné materiály, dbať o riadne 
uzatvorenie komínových dvierok, podlaha okolo komí-
nových dvierok môže byť len z nehorľavých materiá-
lov, alebo ju treba chrániť ochrannou podložkou, dbať 
o riadne napojenie, upevnenie a tesnosť dymovodov 
do komínového telesa, závady na  tepelnom spotrebi-
či, komínovom telese a iných technologických zaria-
deniach a vedeniach pre daný spotrebič neodkladne 
odstrániť, rozsah a obsah údržby spotrebiča je stano-
vený v návode na používanie od výrobcu. Dbať o pra-
videlnú kontrolu a čistenie komínového telesa, správu 
o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovo-
du vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu vykonal, po-
tvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo 
dymovodu prípadne urobí zápis do denníka čistenia 
a kontroly s dátumom vykonania kontroly a čistenia ko-
mína alebo dymovodu spolu s menom a priezviskom 
osoby, ktorá kontrolu a čistenie vykonala.
Ako často čistiť komín?
   Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s cel-
kovým tepelným výkonom do 50 kW, raz  za:

4 mesiace - spotrebiče  na tuhé alebo kvapalné palivá
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o 
komín bez vložky
12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá, a ak ide 
o komín s vložkou
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celko-
vým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebi-
če na kvapalné palivá
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá
   Nastávajúce zimné vykurovacie obdobie preverí do-
konalú technickú pripravenosť tepelných spotrebičov, 
ako aj ostražitosť a uvedomelosť pracovníkov a obča-
nov. Všetky tieto faktory sú predpokladom pre bezpeč-
nú prevádzku a pre zníženie, resp. vylúčenie požiaro-
vosti v tomto období.
   Zároveň Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchran-
ného zboru v Brezne, oddelenie  požiarnej prevencie 
upozorňuje na následky porušovania základných po-
vinností pri inštalovaní a používaní palivových spotre-
bičov, dymovodov a komínových telies, čo môže mať 
za následok aj uloženie postihu podľa ustanovení zá-
kona  č.314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v zne-
ní neskorších predpisov.
   Prehľad kominárov s licenciou je uvedený na interne-
te www.kks-sr.sk, kde sú spravené prehľady a zozna-
my po jednotlivých krajoch, nachádzajú sa tam všetky 
informácie týkajúce sa K omory kominárov Slovenska.

Kpt. Mgr. Jana Vonderčíková

(Pokrač. z minul. čísla)


