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Oslobodenie obce Polomka
Dňa 30.1.2012 sme si pripomenuli 67. výročie oslobodenia obce Polomka. Pripomeňme si niektoré historické fakty o tejto významnej udalosti. Horehronia sa týkala Západokarpatská útočná operácia vojsk 2. a 4. ukrajinského frontu, prebiehajúca od 12. januára 1945 do 1. marca 1945. táto
vojenská operácia bola priamou súčasťou veľkej strategickej ofenzívy sovietskych frontov od Baltického mora po Karpaty. Práve ňou sa začalo druhé obdobie oslobodzovacích
bojov na území Československa. Prostredníctvom tejto operácie bolo oslobodené celé územie východného Slovenska,
časť južného a podstatná časť stredného Slovenska až po
Liptovský Mikuláš a celé údolie Hrona.
Od Telgártu k Breznu postupovali Horehroním útvary 8.
sovietskej jazdeckej divízie. V období od 29. do 31. januára oslobodili obce Telgárt, Červenú Skalu, Pohorelú, Heľpu,
Závadku, Polomku, Bacúch, Beňuš, Gašparovo, Bujakovo,
Braväcovo, Filipovo a priblížili sa k Breznu.
Do obce Polomka vstúpili v noci z 29. na 30. januára 1945
vojaci Rumunskej armády. V priestoroch miestnej školy bola
zriadená vojenská nemocnica, ktorá slúžila predovšetkým
pre potreby armády.

Foto: Ferdinand Hrablay

Krne na Bučniku
Tohtoročná zima je štedrá
k priaznivcom všetkých zimných
športov. Aj krňačkári si tento rok
prišli na svoje a v poradí druhý pretek sa rozhodli absolvovať u nás v Polomke. Boli sme
radi, že krňačková rada si vybrala naše stredisko a snažili
sme sa pre pretekárov pripraviť čo najlepšie podmienky. Aj
vďaka tolerancii a disciplinovanosti účastníkov, ako aj návštevníkov tohto podujatia sa bez
problémov zvládla aj plná prevádzka lyžiarskeho strediska.

Sme úprimne radi, že aj vy, občania Polomky, ste svojou hojnou účasťou prispeli k celkovému dobrému dojmu z tejto akcie.
Trať pre pretekárov bola vďaka bohatej snehovej nádielke
náročná, no všetky posádky ju
zvládli bez ujmy na zdraví. Pretekov sa zúčastnilo 27 posádok. Na štart sa všetci postavili
s úmyslom prejsť určenú trať čo
najlepšie a zvíťaziť. Víťazstvo je
však dopriate len tým najlepším
a najrýchlejším.
Muži: 1. Kováčik Pavol, Golian

Ján z Pohronskej Polhory, 2.
Selecký Stanislav, Dráb Martin, z obce Jakub, 3. Kán Jaroslav, Kán Jaroslav ml., z obce
Jasienok.
Ženy: Romaňáková Stanislava, Beňová Ľubica, Staré Hory
Víťazným posádkam zaslúžené ocenenie odovzdali hostia
podujatia podpredseda NR SR
p.Milan Hort, prednosta obvodného úradu Brezno p. Igor Kirsch a prezident krňačkovej rady
p. Branislav Seléš. Víťazom srdečne blahoželáme a už teraz
sa tešíme na budúci ročník pretekov na Bučniku.
D.Ď

Folklórna skupina Brezinky Vás srdečne pozýva na

Stretnutie starostu obce
s občanmi
Starosta obce Polomka Vás srdečne pozýva na tradičné stretnutie s občanmi
26. februára 2012 (nedeľa) o 15.00 hod.
v sobášnej miestnosti v kultúrnom dome.
- položte otázky, na ktoré chcete dostať odpovede
- diskutujte o veciach verejných
- vzneste pripomienky, návrhy

Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň:
1. marca 2012 (štvrtok) o 17,00 hod.
v budove kultúrneho domu (obradná miestnosť)
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
a kontrolnej činnosti
4/ Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality za rok 2011
5/ Schválenie plánu kultúrno-výchovnej činnosti na rok 2012
6/ Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2011
7/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8/ Rôzne
9/ Interpelácia a diskusia

Fašiangové pobavenie
18. februára 2012
Prvé predstavenie o 15.30
Druhé predstavenie o 18.30
Vstupné 1,50 €
Brezinky predstavia výber z programov,
ktoré folklórna skupina počas uplynulých 10 rokov pripravila.
Vstupenky si môžete zakúpiť
v predpredaji v kancelárii kultúry v KD.

Prosba o pomoc

Poplatky za zvoz TKO na rok 2012

Pri príležitosti osláv 50. výročia otvorenia novej
budovy ZŠ v Polomke chceme zdokumentovať dejiny našej školy a nášho školstva. Prosíme Vás, pomôžte nám pátrať po starých fotografiách školy a školských priestorov a po
školských dokumentoch. Darujte nám ich, prípadne zapožičajte.
Na fotografiu alebo iný materiál uveďte
meno majiteľa, rok vyhotovenia, názov školy a miesta.
Materiál prineste do ZŠ Polomka, Komenského 34.
Ďakujeme.
Ďalšie informácie poskytneme
na tel. čísle 048/6193123.

1 osoba - neseparuje odpad
10 €
Chalupári
20 €
Občania, ktorí separujú odpad
1 osoba
8€
2 osoby
16 €
3 osoby
24 €
4 osoby
32 €
Študenti stredných a vysokých škôl bývajúci na internátoch 2€, je potrebné doložiť potvrdenie o návšteve školy.
Občania pracujúci v zahraničí a v mestách na
Slovensku (BA,KE) - 5€-, ak rodina separuje, tak
4€, je potrebné doložiť fotokópie platných pracovných zmlúv.
Poplatok je nutné zaplatiť do konca marca tohto roku.

Polomske novinky
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Horská idyla
v mesiaci február 2012
Františka Pohančaníková, Ždiarska 47, 92 r.
Jozef Mikloško, Mlynská 4, 80 r.
Prajeme Vám všetko, čo môžeme priať,
nech máte svoju lásku komu dať,
nech Vás má každý veľmi rád.
Oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme im ešte veľa
rokov spokojného života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2012
Narodení:

Harvan Ervín, Hronská 26
Koštiak Adam, Komenského 129
Bartošová Amália, Komenského 131
Prihlásení: Ing. Karaffa Pavol, Kraskova 11
Mgr. Karaffová Zuzana
-„Karaffová Ester
-„Karaffa Matiáš
-„Bc. Lunterová Lucia
SNP 139
Odhlásení: Pokošová Linda, Pokošová Jana, Pokoš Ján,
Pokošová Patrícia, Pokošová Martina, Pokoš Nikolas, Pokošová Michaela, Pokošová Nikol,
Hronská 43
Ing. Rusin Vladimír
Hámor 15
Zomretí :
Pohančaník František, Štúrova 76, 75 r.
Počet obyvateľov k 31.01.2012 - 3007

SPOMÍNAME
9. apríla 2003 zomrel Ing. Ján Oceľ, ktorý by sa 28. januára 2012
dožil 75 rokov, jeho syn Roman Oceľ zomrel 16. augusta 2011,
ktorý by sa 30. januára 2012 dožil 44 rokov. S bôľom na zosnulých spomína manželka a matka Mária Oceľová, Romankova
manželka Andrejka so synmi Ondrejkom a Michalkom a sestra
a teta Anna s rodinou.
V 28. január uzrel si sveta svetlo.
Oboch kryje vás rodná zem,
veď večné svetlo vás oboch stretlo,
keď spolu sníte lásky sen.
Na hrobe zmrzol nežný kvet,
vy večne máte mladý vek.
Otecko, vraj máš 75,
pamiatka tvoja vždy sa bude skvieť.
O dva dni v novej otčine
aj moje sviatky slávime.
Už nič nepríde znezrady,
tu nás už nikto nezradí.
Tu je to iné, roky tri, či štyri,
v 30. január mám štyridsaťštyri.
Ó, daj nám, Pane, daj nám spasenia,
by dočkali sme sa znovuzrodenia.
V časnosti, ktorí žijete,
za nás sa ticho modlite.
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať,
pokojný spánok ti priať, tichú modlitbu odriekať
a s bolesťou v srdci na teba spomínať.
...
Dňa 5.2.2012 sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia nášho milovaného manžela, otca a starého otca Michala Šimnu
S láskou spomínajú manželka,
syn Miroslav a dcéra Jana s rodinami.
Vnúčatá Marián, Slávka, Peter a Tomáš na
starého otca s úctou spomínajú.
...
Pozeráme hore ku hviezdam,
vieme, že naša Hanka je niekde tam.
Pri tom pohľade si slzy utierame
a na ňu s láskou spomíname.
Náhle nás opustila, nestihla nám ani zbohom dať,
srdcia naše budú stále na ňu spomínať.
Dňa 21. februára si pripomenieme piate výročie
úmrtia, dňa 15.1.2012 sme si pripomenuli nedožité 50te narodeniny našej manželky, matky,
dcéry, sestry a švagrinej
Anny Vojtkovej
S láskou spomínajú manžel, deti, mama,
brat a švagriná s rodinou.
S hlbokým zármutkom si na drahú Hanku
Vojtkovú spomínajú aj kolegovia z obecného úradu.

Do plášťa s diamantmi sa zahalila,
ako sa chystá na ples milá,
kráľovná noci zimná vílaiskra baletu, čarovná horská idyla.

Svetielko nádeje
Mráz tají svoje výtvory,
matný blikot svetla,
čo ešte skryté horí,
to duša nevyriekla.
Drahé svetielko nádeje,
ty chápeš moju tieseň.
Trochu sa na mňa usmeje,
pochopí clivú pieseň.

Znavený kvet lásky
Túlil sa ku mne,
hlávku vrýval,
hľadal jej miesto medzi rebrami.
-Aj vtedy – oči v moje vpíjal,
tváril sa vážne,
pohľad jeho bol spýtavý.
Čo sa to deje, čo, mami?
Kvet mojej lásky,
si bôľnou cestou znavený.
Mária Oceľová

Korene našich symbolov
Na začiatku nového tisícročia je viac ako inokedy vhodné pripomenúť, že Slováci patria k tým národom Európy a sveta, ktoré majú vo svojom štátnom znaku zakomponovanú jednoznačnú symboliku kresťanstva: dvojitý kríž Vzkriesenia a Víťazstva i trojvŕšie Golgoty. Ikonografické korene týchto symbolov možno
hľadať až v období Byzantskej ríše. Z uvedeného vyplýva, že korene slovanstva
v Európskom regióne siahajú až do obdobia spred poldruha tisícročia. Taktiež
možno povedať, že genéza ikonografie a symboliky slovenského štátneho znaku majú tri vývojové štádia – byzantskú (6. – 12. storočie), uhorskú (12. – 20.storičie) a slovenskú (19. – 20. storočie).
Ikonografický pôvod slovenského štátneho
znaku v uhorskom erbe je známy a uznávaný.
Znak kríža bol v byzantskej ikonografii na
samom počiatku jeho zobrazovania symbolom víťazstva, víťazstva kresťanstva nad pohanskými náboženstvami a nad islamom. Prvotný výskyt dvojitého kríža sa viaže k jedinému centru – Byzancie. Svedčí o tom aj
vyobrazovanie na byzantských minciach zo
6. – 9.storočia.
Dvojitý kríž sa stal nielen znakom víťazstva nad utrpením a smrťou, teda aj symbolom Vzkriesenia. Už od 6. storočia bol kríž víťazstva (sprievodný nápis VICTORIA zostal
zachovaný) umiestnený na biblickej Golgote. Dvojitý kríž sa po prvý raz objavil na solidoch cisára Justiniána II. Rhitunometosa v období jeho panovania roku 706 pri jeho víťaznom návrate na byzantský trón. Dvojitý kríž
prechádzal vo svojej histórii zložitým obdobím, o čom svedčí, že sa stal za ikonoklazmu nežiaducim ikonografickým znakom. Úplná renesancia symbolu nastala až po zrušení
ikonoklazmu po roku 843. Podľa ikonografie
mincí možno povedať, že dvojkríž sa stal nielen znakom víťazstva, ale aj symbolom víťazstva nad utrpením a smrťou, teda aj symbolom Vzkriesenia.
Znakové spojenie kríža a Golgoty sa postupne šírilo do všetkých končín vplyvom byzantského kresťanstva a umenia. Vplyvy Byzancie vyžarovali rôznymi smermi, do Uhorska
sa dostali neskôr ako do iných oblastí. Počiatočný výskyt Byzantského dvojkríža na trojvrší
bol v Uhorsku podmienený intenzitou personálnych a iste aj cirkevných stykov uhorského a byzantského cisárskeho dvora. Úzko súvisel najmä s tými oblasťami mnohonárodného Uhorska, v ktorých hlavnú zložku obyvateľstva tvorili Slovania.
Dvojitý kríž na zaoblenom trojvrší sa od 14.
storočia stal v uhorskom znaku symbolom
Horného Uhorska.
Pôvodná symbolika Golgoty i dvojkríža v priebehu storočí upadla do zabudnutia
a do popredia sa dostala heraldická legenda
o zelených vrchoch Tatry, Matry a Fatry, ponímaných ako symboly Horného Uhorska. Až

u štúrovcov a neskôr sa dvojitý dvojkríž začal
chápať ako cyrilo – metodský a modré trojvršie ako tatranské štíty – v podobe, v akej ich
vidíme na znaku Matice slovenskej, prvý raz
v období príprav miléniových osláv príchodu
slovenských vierozvestcov Konštantína – Cyrila a Metoda, teda okolo roku 1863.
Erb s dvojitým strieborným krížom na modrom trojvrší sa zákonite objavil aj v symbolike rodiaceho sa Česko – Slovenska už počas
I. svetovej vojny, napríklad na legionárskom
znaku alebo na známej Pittsburskej dohode.
Od roku 1920 sa ocitol v Česko – slovenskom
štátnom znaku na hrudi českého leva. V rokoch 1939 – 1945, v období prvej Slovenskej
republiky, sa tento erb stal samostatným štátnym znakom. Jeho osobitné používanie sa po
2. svetovej vojne stalo nežiaduce a po roku
1948 ho komunistický režim zakázal. Roku
1960 bol historický erb Slovenska v štátnom
Česko – slovenskom znaku nahradený novovytvoreným emblémom – zlatou vatrou pred
modrou siluetou vrchu Kriváňa. Po roku 1989
narastal oprávnený tlak k návratu historického
symbolu Slovenska. To viedlo najskôr k prijatiu ústavného zákona o práve Slovenskej republiky prijať vlastný znak a následne 20. apríla
1990 v zákone o štátnom znaku federácie sa
tomuto znaku dostalo v štvrtom znaku Česko
– slovenskej federácie rovnocenné postavenie.
Dňa 1. januára 1993 sa znak so strieborným
dvojitým krížom na modrom trojvrší v červenom ranogotickom štýle stal štátnym znakom
samostatnej Slovenskej republiky.
Všetky tri základné vývojové periódy ikonografie a symboliky štátneho znaku Slovenskej republiky, teda byzantská, uhorská a slovenská na seba organicky nadväzujú. Dnešná
podoba štátneho znaku Slovenskej republiky
je definitívnym zavŕšením takmer poldruha tisícročného vývoja a transformácie ikonografie a symboliky kríža Víťazstva a Vzkriesenia
na Golgote – Kalvárii ľudstva aj slovenského
národa. Slovenský znak vypovedá aj o návrate Slovenska k dedičstvu vekov, ku takmer
dvojtisícročným tradíciám a hodnotám kresťanského sveta.
J. Jagerčík
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Ženy
a ich volebné právo
M. Heretová

Že je náš názor občas ignorovaný, s tým sa stretávame –
ženy i muži – a je len na nás, ako sa s tým vysporiadame.
Že názory žien a ich práva sú zákonom ignorované už iba
v islamských krajinách, možno v rovníkovej Afrike, si myslí väčšina z nás. Informácie o volebnom práve žien vo svete získate napríklad aj v knižnici alebo na internete. Kde boli
prví a kde poslední?
V roku 1893 získali ako prvé volebné právo ženy na Novom Zélande. V roku 1902 v Austrálii, 1906 vo Fínsku, 1913
v Nórsku, 1915 v Dánsku, 1918 vo Veľkej Británii, v roku 1920
v USA a Československu.
Mnoho európskych štátov zaviedlo volebné právo žien po
druhej svetovej vojne. V päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch
minulého storočia mohli voliť ženy už aj v mnohých afrických
štátoch a štátoch Južnej Ameriky, ale aj v Ázii.
K európskym štátom, ktoré najneskôr zaviedli (zavádzajú) právo žien voliť, patria: Andora 1970, Švajčiarsko 1971
(na regionálnej úrovni v kantóne Appenzell-Innerrhod im toto
právo priznali až v roku 1990), Portugalsko 1976, 1984 Lichtenštajnsko.
V septembri minulého roka udelil ženám volebné právo Saudskoarabský kráľ.

Lebo môžem
M. Heretová
Dnešná mládež si nevie predstaviť, že by jej hlas nebol akceptovaný, dokonca, že by za vlastný názor bol niekto postihovaný zo zákona. Staršie generácie si takéto obdobia (a nie
dávno minulé) pamätajú.
Žijeme v krajine, kde právo voliť a byť volený máme uzákonené úž dávno a nie vždy nám bolo umožnené slobodne ho
využiť. Ale len z pohľadu ľudského života. Z pohľadu histórie
ľudia, ktorí na tomto území po stáročia žili a zveľaďovali túto
krajinu, právo o nej rozhodovať nemali.
Všeobecné volebné právo nebolo na Slovensku samozrejmosťou až do roku 1920. V marci 1848 boli pod tlakom udalostí v Rakúsko – Uhorsku prijaté reformné zákony, ktoré uviedli
do života nezávislú vládu v Uhorsku a volebné právo do snemu. Podľa neho mohli okrem šľachty už voliť aj majetní občania a za poslanca do snemu mohli byť volení tí, ktorí ovládali maďarčinu, ale iba muži. Po tejto reforme mohlo voliť asi
šesť percent obyvateľov - aj to iba do dolnej snemovne, lebo
hornú tvorili naďalej zástupcovia vysokej šľachty a menovaní
cirkevní funkcionári. Všeobecné volebné právo - pre mužov i
ženy bez ohľadu na sociálne a majetkové pomery – bolo uzákonené a prvýkrát využité vo voľbách roku 1920 v Československej republike.
Takže rozhodovať o budúcnosti tejto krajiny môžeme necelých sto rokov. No pre poriadok treba odpočítať ešte šesť rokov 2. svetovej vojny a štyridsaťjeden rokov komunistického
„demokratického“ centralizmu. 2012 – 1920 = 92 – 6 – 41 =
45. Len tak málo?
Prečo pôjdem voliť? S posmechom hovorievam, že: tento
cirkus stojí toľko prachov a ja aby som si nezavolila? A vážne: Lebo môžem.
Čo je pre mňa dôležité pri mojom rozhodovaní? Nehľadám
ideál. Chcem svojprávnosť. A o tú by nás radi pripravili mnohí mocní pod rúškom rôznych istôt, nanútených (a diskutabilných) hodnôt morálnych, národných, európskych či svetových,
alebo ekonomickej prosperity.
A v týchto dňoch nezabúdam na starý vtip:

Počas vojny Severu proti Juhu mladý dôstojník stretol na ulici
Richmondu starého černocha. Oslovil ho.
- Strýko, máš ty vôbec poňatie, že táto vojna sa vedie hlavne
kvôli vám, černochom?
- Áno pane, takto vravia ľudia.
- No a chcel by si slobodu, však?
- Myslím, že áno.
- Prečo teda nie si v našej armáde?
Černoch sa zamyslel.
- Pane, videli ste už, ako sa dvaja psi bijú o kosť?
- Často.
- Pán môj, a bila sa tá kosť?

Polomske novinky
Po náročnom polročnom
skúšaní nás všetkých potešil nápad pani riaditeľky. Dňa
1. februára, aj napriek veľkej
zime, si žiaci doniesli lopáre,
sánky, lyže alebo snowboardy
a prepravili sa za pomoci rodičov, niektorí na autách, niek-

Polročné
šantenie
torí autobusom a tí najstarší
pešo na Bučnik. Okrem zim-
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ných radovánok sa nezabudlo ani na obdobie fašiangov
a v rámci tohto dňa bol usporiadaný aj karneval priamo pri
vleku. Hneď po zaregistrovaní
masiek a súťažiacich prebehlo vyhodnotenie masiek. Potom už nasledovali preteky na
lopároch, boboch a sánkach.
Mladší žiaci štartovali z menšieho kopca a tí starší, samozrejme, z väčšieho. Niektorým
sa podarilo z trasy aj vybočiť,
iní museli do cieľa dobehnúť,
ale nakoniec všetci úspešne
dorazili. Dokonca mnohým sa
to tak zapáčilo, že mali problém aj zabrzdiť. Na záver nás
čakalo vyhodnotenie, ocenenie najlepších, teplý čaj a malé
občerstvenie. A aj napriek mrazivému počasiu nám slniečko
krásne svietilo a takýchto dní
by sme určite privítali viac.
Záškolák

Malé výročie Breziniek
Súčasné zloženie sa začalo
formovať v roku 2001 pri príprave prvého spoločného vianočného folklórneho divadelného
pásma, v ktorom sa predstavili všetky zložky. A práve preto je
tu čas na malú spomienku spoločného desaťročného účinkovania. Preto je možno na mieste
malá bilancia našej činnosti. Za
tento čas sme pripravili množstvo programov. Treba spomenúť pásmo Jarmok, s ktorým
sme sa v roku 2002 predstavili
v Zrkadlovom Háji v Bratislave,
ale aj v Heľpe, Bacúchu, Podkriváni. V roku 2003 sme sa s mládežníkmi pustili do nácviku divadelnej hry Ženský zákon, ktorou
sme oživili zašlú slávu polomských divadelníkov.
Tento malý úspech
nás motivoval do
nácviku ďalšieho
folklórneho divadelného pásma Rok na
dedine, podľa ﬁlmového scenára Karola L. Zachara. Po
náročnej príprave
asi 70tich účinkujúcich sme mali premiéru na Vianoce
a pre veľký úspech
sme tento program
reprízovali u nás aj
blízkom okolí. Vyslúžili sme si slová
chvály a uznania, čo nás motivovalo v roku 2004 do nácviku divadelnej hry Vietor do tvárí
a súčasne sme pripravovali výročný program Chlieb náš každodenný, s ktorým sme vystúpili pri príležitosti 50teho výročia
FSk Brezinky spolu s deťmi, ktoré oslávili 10. výročie obnovenia
činnosti. V roku 2005 sme spracovali folklórne pásmo Páračky
a Brezinky prvýkrát pochovali
basu. A pomaly začali pripravovať vianočný program, ktorý sme
predstavili v našom kostole. Rok
2006 bol náročný. Na fašiangy
sme pripravili folklórne divadelné

pásmo Keď kohúty piekli, s ukážkou ktorého sme účinkovali v televíznej relácii Kapura. Pripravili
sme vianočný program a začali
nácviky na prípravu CD nosiča,
ktorý sme slávnostne uviedli do
života na fašiangy v roku 2007.
V apríli toho roku sme mali premiéru divadelného predstavenia
Deti jedného otca.
V roku 2008 sme pripravili fašiangové pobavenie spolu s deťmi a tak tomu bolo a v roku 2009,
kde sme na fašiangový program
pripravili Rukovačku. V októbri
toho roku sme pripravili výročný
program Na potoku, a tak oslávili
55. výročie FSk a 15. výročie obnovenia DFS. Tento rok sme ešte
pripravili vianočné vystúpenie

stali hlavne na folklórne festivaly v Hrušove, Detve, Východnej,
Liptovskej Tepličke, Úzovciach
a samozrejme, v Heľpe a Braväcove. Rok na Gemeri v Rožňave
patrí spolu s družobnými stretnutiami s obcami Poloma a Gemerská Poloma medzi naše najobľúbenejšie. No a, samozrejme,
tri vystúpenia v Zrkadlovom Háji
v Bratislave a reprezentačné vystúpenie v Banskej Bystrici, víťazstvo v Dubnici nad Váhom
a cena Mikuláša Senku, účasť
na celoslovenskom kole súťaže
Nositelia tradícií v Liptovskom
Mikuláši a množstvo vystúpení,
ktorých sa počas roka nazbiera
neúrekom.
Čo poviete? Na tých pár rokov

spolu s deťmi. V roku 2010 sme
na fašiangy reprízovali výročný
program a pripravili Vianočné tajomstvo, tiež spolu s deťmi. Rok
2011 znamenal prípravu nového fašiangového programu, prípravu na súťaž Nositelia tradícií
a vianočného programu. V lete
sme pripravili pri príležitosti Dňa
otcov koncert v kostole. Tak akosi vyzeralo našich spoločných 10
rokov. Z programu do programu.
treba spomenúť, že sme absolvovali množstvo krásnych zájazdov – dvakrát do Szegedu, Bruselu, mládežníci do Meyenburgu. Pekné spomienky nám zo-

celkom slušná bilancia. Tých desať rokov nám spoločne rýchlo
ubehlo. Brezinky svojou prácou
presvedčili, že im patrí uznanie
za ich aktivitu, presvedčili, že sa
nestratia v žiadnom programedivadelnom, humornom, ale aj
vážnom. Presvedčili, že majú čo
povedať (a hlavne zahrať) svojim divákom a fanúšikom. Brezinky majú pevné miesto medzi folklóristami, ktoré si vyslúžili svojou prácou.
PS: A aby sme nezabudli... Veľká
vďaka vám za to všetkým ...naozaj. veľká vďaka.
Marta Pisárová
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Cestovný poriadok
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.
www.sadzv.sk
Info:048 611 22 45

Platí od 11. 12. 2011
Cieľová zastávka

Odchody zo zastávky
Polomka, hostinec

Banská Bystrica AS

7:12x, 7:12a, 8:26x, 15:09,
15:52a, 17:46N
Banská Bystrica (Roosev. nemoc.) 4:50x, 6:25x
Bratislava AS
10:20f5,6, 13:55f7
Brezno, nemocnica
13:06xW, 13:06c
Brezno ul. ČSA
4:52x, 6:45c
6:25x, 6:51x, 7:12a,7:12x, 7:52a, 8:26x,
Brezno, žel. stanica
8:31a, 10:20t, 11:44, 14:20a, 14:26x,
15:09,15:14w, 15:19c, 15:52a, 15:58x,
16:49x, 17:15x, 17:16a, 18:19x, 19:04a,
19:44
Brezno, žel.stanica cez Bacúch 4:50x, 6:05x, 6:16a, 6:45xw, 7:35x,
9:42x, 12:40a, 14:11x, 14:50a, 16:14a,
16:20x, 17:46N, 22:26
Brezno, žel.stanica (cez nemocnicu) 4:54x, 5:55x, 6:05x, 6:56x, 7:28x,
7:35x, 9:01x, 10:02x, 10:42x, 12:40a,
12:50a, 14:50a
Podbrezová aut.stanica
14:46c
Podbrezová, Lopej, Turčan
6:45c
Podbrezová, ŽP a.s
4:47a, 13:00x, 20:40
Prievidza aut.stanica
16:55f1
Valaská, Piesok, aut.st
4:52x
Valaská, Piesok, závod ŽP
12:55x
Cieľová zastávka

Odchody zo zastávky
Polomka, hostinec

Heľpa, obch.dom

5:55a, 8:51x, 9:26x, 14:21c, 15.00x,
17:10x, 17:13N, 20.51N
8:00t, 16:15 f 456, 16:15t
6:33x, 7:26x, 10:46x, 14.50x,
15:49x,16:35x, 20:56x
12:02xW, 12:02a, 13:23x, 13:48w,
18:24x,19:38, 21:37
10:43a, 14:07a, 14:59, 17:00a, 18:35
8:30f1
5:39x
7:02x, 15:38a
5:38a, 14:01x
5:38a, 7:11a, 9:54, 11:08, 12:36x,
13:35a, 14:01x, 15:05x, 16:16, 17:37a,
17:42x, 18:45a, 18:53x, 23:10
12:02c, 13:48c
16:18x

Kežamrok AS
Pohorelá, ObÚ
Pohorelá, Poh.Maša, Jednota
Polomka, konečná
Prešov
Šumiac, OcÚ
Telgárt, OcÚ
Telgárt OcÚ cez Pohorelá
Telgárt OcÚ cez Šumiac

Vaľkovňa
Závadka nad Hronom

Vysvetlivky:
x – premáva v pondelok až piatok, nepremáva 26.12, 1.1, 6.4, 9.4,1.5.,
8.5.,5.7, 29.8, 1.11,
a – premáva v sobotu, nedeľu a 26.12, 6.1, 6.4, 9.4, 1.5., 8.5., 5.7,
29.8.,1.11,
N – premáva v posledný deň víkendu alebo školských prázdnin pred dňom
školského vyučovania
c – premáva len v dňoch školského vyučovania
W- premáva počas školských prázdnin
f – nepremáva od 24.12 do 31.12., od 6.4. do 8.4.
f1 – nepremáva od 6.4.2012 do 9.4.2012
t – premáva iba 24.12., 6.4.
5- premáva v piatok a 5.1 a 5.4., nepremáva 6.1. a 6.4
6- premáva v sobotu, nepremáva 24.12., 1.9., 15.9, 17.11.
7 – premáva v nedeľu a 26.12., 9.4., nepremáva 25.12. a 8.4
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Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka č. 46/2011
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Obecné zastupiteľstvo obce Polomka vo
veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2,
§ 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2,
3 a 4, § 21 ods. 2, § 29, § 36, § 43, § 51,
§ 59, § 83 ods. 1 a 2, § 98, § 103 ods. 1
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady (ďalej
len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia:
PRVÁ ČASŤ
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením
(ďalej len „nariadenie“) obec Polomka:
ustanovuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť
daňovníka a poplatníka,
ustanovuje oslobodenie od dane, zníženie dane, zníženie poplatku a odpustenie poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
Obec Polomka (ďalej len „obec“) zavádza
a ukladá od 1. januára 2012 na svojom území tieto miestne dane:
daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za
užívanie verejného priestranstva, daň za
predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje.
Obec ukladá od 1. januára 2012 na svojom
území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
§3
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 2 ods. 1 písm. a), b), e), f) zákona o miestnych daniach a poplatku je
kalendárny rok.
Obec určuje zdaňovacie obdobie pre miestne dane uvedené v § 2 ods. 1 písm. c) a d)
tohto nariadenia
- za užívanie verejného priestranstva je
zdaňovacím obdobím
doba (každý aj začatý deň), počas ktorej sa skutočne osobitne užíva verejné
priestranstvo,
doba (každá aj začatá hodina), počas ktorej skutočne dočasne parkuje motorové vozidlo na vyhradenom priestore,
DRUHÁ ČASŤ
§4
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom
dome (ďalej len „daň z bytov“).

v tomto členení:
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady
na 1,1% zo základu dane,
trvalé trávne porasty na 0,55% zo základu dane,
záhrady na 0,55% zo základu dane,
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske
lesy na 1,1% zo základu dane,
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,27% zo
základu dane,
zastavané plochy a nádvoria na 0,55% zo
základu dane,
stavebné pozemky na 0,27% zo základu dane,
ostatné plochy okrem stavebných pozemkov na 0,55% zo základu dane.
Daň zo stavieb
§7
Sadzba dane
Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12
ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 eura za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú
v ods. 1 obec zvyšuje v obci pre:
stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
na 0,050 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, vrátane na vlastnú administratívu
na 0,183 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
stavby rekreačných a záhradkárskych chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu na
0,230 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely, postavené mimo bytových domov na 0,205 eura
za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,548 eura za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 1,024 eura za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy,
ostatné stavby neuvedené v písmenách a/
až f/ na 0,255 eura za každý aj začatý m2
zastavanej plochy.
Pri viacpodlažných stavbách správca dane
určuje príplatok za podlažie 0,03 eura za
každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov

§5
Hodnota pozemku
Správca dane Obec Polomka ustanovuje
hodnotu lesných pozemkov, na ktorých sú
hospodárske lesy na 0,09 eura za 1 m2.
§6
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8
ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25% zo základu dane.

§8
Sadzba dane
Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods.
1 zákona o miestnych daniach a poplatku je
0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods.
1 obec zvyšuje v obci u:
bytov na 0,077 eura za každý začatý m2
podlahovej plochy bytu,
nebytových priestorov na 0,077 eura za
každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru

Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú
v ods. 1 obec zvyšuje v obci u pozemkov

spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

Daň z pozemkov

§9
Oslobodenie od dane
a zníženie dane
Obec oslobodzuje od dane z pozemkov
pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky,
močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa a II. stupňa,
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov, stožiare rozvodu elektrickej energie, stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače,
nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
pozemky verejne prístupných parkov,
priestorov a športovísk,
pozemky v národných parkoch, chránených areáloch, prírodných rezerváciách,
prírodných pamiatok a vo vyhlásených
ochranných pásmach s tretím a štvrtým
stupňom ochrany,
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,
lesné pozemky od nasledujúceho roka po
vzniku holiny do roku plánovaného začatia
výchovnej ťažby (prvej prebierky).
Obec oslobodzuje od dane zo stavieb stavby, slúžiace školám, školským zariadeniam,
stavby užívané na účely sociálnej pomoci.
Obec znižuje daň zo stavieb na bývanie
uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) a d) tohto
nariadenia o 50% zo sadzby dane, vo vlastníctve s ťažkým zdravotným postihnutím,
alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych
občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia písomne požiada obecný úrad obce o oslobodenie alebo zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku oslobodenia od dane alebo zníženia dane. V žiadosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce pre vznik a zánik oslobodenia od dane alebo zníženia dane a každú zmenu týchto skutočností je povinná
oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní
odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich
zmeny nastali.
Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane
alebo zníženia dane doloží
občan s ťažkým zdravotným postihnutím; preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
§ 10
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností v spoluvlastníctve
Písomné oznámenie (podľa § 19 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku) o určení spoluvlastníka na podanie daňového
priznania, spoluvlastníci oznámia obecnému úradu obce na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je
pre daňovníkov k dispozícii na obecnom
úrade obce. Daňovníci sú povinní tlačivo
si sami vypísať podľa predtlače. Vyplnené
tlačivo sa doručuje priamo obecnému úradu obce alebo poštou.
(Pokrač. v budúsom čísle)
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