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Stavebný ruch v obci
Zberný dvor slúži vám
Ako sme ukončili se-
zónu
Stretnutie rodákov
Z letného dňa

   Starosta obce pán Lihan pri-
vítal na zasadnutí poslancov 
obecného zastupiteľstva a ostat-
ných prítomných. 
   Podľa prezenčnej listiny kon-
štatoval, že na zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva je prítomná 
nadpolovičná väčšina poslan-
cov, čím bolo zasadnutie uzná-
šania schopné. 
Vedením zápisnice z rokova-
nia poveril p. Hebeňovú a p. 
Skalošovú, referentky obecné-
ho úradu. 
   Za overovateľov správnos-
ti zápisnice z rokovania určil 
pána Jozefa Svetláka a Fran-
tiška Bučku.
   Starosta obce predložil na 
schválenie program rokovania 
obecného zastupiteľstva. Navr-
hol zmenu programu. Bod čís-
lo 6,  správu o sociálnej situá-
cii v obci prerokovať ako prvý. 
Zmena programu  bola všetký-
mi hlasmi schválená. 
   Starosta obce predložil návrh, 
aby do návrhovej komisie boli 
zvolení títo poslanci :
p. Ing. Marian Jagerčík, Ing. Ivan 
Brozman, Mgr. František Hereta.
   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. Obec-
né zastupiteľstvo schválilo kon-
solidovanú ročnú uzávierku za 
rok 2011 tak, ako bola predlo-
žená. Podľa vyjadrenia hlavné-
ho kontrolóra konsolidovaná roč-
ná uzávierka  bola urobená v sú-
lade so zákonom. Potvrdili to aj 
audítorky, vyjadrili sa kladne. Nie 
sú tam žiadne chyby. Obecné 
zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie zhodnotenie plnenia rozpoč-
tu obce za I. polrok 2012 vo vý-
davkovej a príjmovej časti  a lik-
vidáciu pohľadávok.
   V rozprave k tomuto bodu sa 
zaoberali nájmom pre rôzne or-
ganizácie v obecných budovách, 

   Slovenské národné povstanie je významnou udalosťou v de-
jinách ľudstva. Prišlo o život mnoho ľudí. Takmer v každej ro-
dine niekto chýbal. Aj obyvatelia našej obce sa zapojili do po-
vstaleckého hnutia. A preto nesmieme zabudnúť. Dňa 28. au-
gusta sme si s členmi JDS v Polomke a členmi SZPB pripome-
nuli túto udalosť.

Ešte ma oči štípu
ešte sa duša zachvieva
vychádzam z tragédie
jak pokorená deva

Ešte sa bojím stúpiť
aj na zem ubolenú
splašené zvyšky stáda
sa ešte vôkol ženú

Ale už v rozvalinách
dochrčal diablov víchor
v konároch rozčesnutých
už je len dym a ticho

Sprobujem hľadať ľudí
čo so mnou vydržali
rozprávky materine
o pekle pravdu mali

Ozajstných ľudí nájdem
stretnem sa s dvoma-troji
do zeme ubolenej
začneme sadiť stromy

Do domov bezo dverí
snáď srdce ľahšie vníde
poznávať ľudskú biedu
v bolestnej panychíde

Diabolskú sadzu z duší
snáď zmyje ľudská slza
a srdcia nekovové
nebude zžierať hrdza

Podaj mi ruku človek
chcem cítiť tvoje teplo
a teraz sa mi priznaj
stavať chceš raj či peklo

Srdečne vás pozývame
prežiť slávnostný dožinkový deň,

ktorý sa uskutoční v nedeľu 30.9.2012.

68. výročie SNP

Andrej Plávka

Ohne na horách

Dožinky
9.30 – Dožinkový sprievod z centra obce
           do kostola – zraz pred Bumbarasom
10.00 – Slávnostná dožinková svätá omša

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zria-
dení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta 
obce zvolal zasadnutie obecného zastupiteľstva na 
deň 23. augusta 2012
Program:  
 1/   Otvorenie   
 2/   Voľba návrhovej komisie  
 3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva
       a kontrolnej činnosti
 4/   Zhodnotenie plnenia rozpočtu obce za I. polrok 2012
       vo výdavkovej a príjmovej časti    a likvidácia pohľadávok 
 5/   Správa o sociálnej situácii v obci 
 6/   Schválenie návrhu ceny stočného na rok 2013 
 7/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
8/   Rôzne 
      VZN o odpadoch
 9/   Interpelácia a diskusia

nájmom lekárom, ktorí pôsobia 
v obci a v obecných priestoroch. 
Nájom lekárom nie je v pláne 
zvyšovať.
Správu o sociálnej situácii v obci 
predložila Mária Lilková, sociál-
na pracovníčka.   
V správe uviedla, že toho času 
máme 9 opatrovateliek a opat-
rovateľská služba sa poskytu-
je 14 občanom. 5 z nich je na 
plný úväzok a 4 sú na skrátený 
úväzok. Od 1.1. 2012 je úhrada 
0,80 €/hod. Opatrovateľská služ-
ba začína podaním žiadosti, vy-
plní sa dotazník, urobí sa lekár-
sky posudok, posudková lekár-
ka určí počet bodov. Prvý stupeň 
je, že nemá nárok na opatrova-
teľskú službu, druhý stupeň je 
na 2-4 hodiny opatrovania, tretí 
stupeň je 6-8 hodín, štvrtý stu-
peň je 8–12 hodín,  piaty stu-
peň je nepretržitá starostlivosť. 
Spoločná úradovňa je v Heľpe.  
Od 1.3.2012 bola novela záko-
na na prijatie občanov do za-
riadenia. Toto sa zabezpečuje 
prostredníctvom vyššieho územ-
ného celku. Starosta obce pri-
pomenul, že dňa 21.júna 2012 
bolo prijaté uznesenie, že od 
1.9.sa zvýši poplatok za hodi-
novú sadzbu. Toto uznesenie je 
potrebné zrušiť.   
Obecné zastupiteľstvo v ďal-
šom bode programu schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie 
o odpadoch. Znenie VZN o od-
padoch vám prinesieme v budú-
com čísle Polomských noviniek.
Poslanci obecného zastupiteľ-
stva schválili ceny stočného na 
rok 2013. Cena stočného by 
mala pokrývať všetky náklady 
na prevádzkovanie kanalizácie. 
My máme náklady vyššie, ako 
sú príjmy. Výpočet maximálnej 
ceny za odvedenie a čistenie od-
padovej vody verejnou kanalizá-
ciou sa stanovuje podľa usmer-
nenia k vyhláške č. 217/2011  
Z.z.  V roku 2012 bola 0,70 €/
m3, v roku 2013 cena stočného 
bude 0,74 €/m3. 

Aktuálny stav získavania zdro-
jov  z jednotlivých operačných 
programov: 
    1. Ministerstvo životného 
prostredia(MŽP) – Operačný 
program Životné prostredie 
1.1    Operačný ciel  1.2 Odvá-
dzanie a čistenie komunálnych 
odpadových vôd – projekt Do-
končenie ochrany spodných vôd 
v regióne Polomka –  dodávate-
ľom stavby sa stal Combin Ban-
ská Štiavnica s.r.o., stavenis-
ko bolo odovzdané 13.4.2011, 
práce na výstavbe kanalizácie 
sa začali dňa 2.5.2011 na uli-
ciach Mlynská a Zápotockého. 
Súčasne sa buduje aj nový vo-
dovod. Práce na zberačoch boli 
dňa 15.5.2012 ukončené. 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. etapa- 
ide o vybudovanie splaškovej 
kanalizácie - rekonštrukcia ul. 
Komenského horná časť, Hron-
ská-rómska časť, Hronská-Že-
lezničná, Štúrova, Jegorovo-
va. Celkové 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 je 
127 735,28 (3,848 mil. Sk). Re-
alizácia projektu je naplánovaná 
do 12/2014. Dodávateľom stav-
by sa stal Combin Banská Štiav-
nica s.r.o. Stavenisko bolo odo-
vzdané dňa 7.10.2011. Stavba 
začala na ul. Hronskej, je uro-
bený pretlak pod železnicou, 
ukončená je ulica Železničná, 
práce pokračujú  na Hronskej 
v Dolinke za ťažkých geologic-
kých podmienok prípojkami. Za-
čiatkom mája začali práce na ul. 
Komenského –horná časť, kde 
bolo potrebné uskutočniť pretlak 
pod cestou I/66, čo sa úspešne 
podarilo a práce pokračujú už na 
hornej časti ulice.
1.3    Vybudovanie zberné-
ho dvora separovaného od-
padu- projekt bol podaný dňa 
14.5.2009. Išlo 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 
€. Projekt bol schválený ozná-
mením dňa 14.10.2009, výška 
NFP je 879 909,52 €. Staveb-
né práce po procese verejné-
ho obstarávania realizovala od 
09/2010 do 07/2011 Obec Po-
lomka s.r.o. Technológia od fi r-

(Dokonč. na str. 4)

my KOBIT s.r.o. Dolný Kubín 
bola dodaná. Na užívanie stav-
by sú vydané všetky povole-
nia –kolaudačné rozhodnutie, 
súhlas s prevádzkou RÚVZ BB. 
Bola zaslaná Záverečná žiadosť 
o platbu a aj Záverečná monito-

rovacia správa. Bola uskutoč-
nená kontrola realizácie pro-
jektu pracovníkmi MŽP SR dňa 
10.1.2012 a 26.1.2012 bola od-
súhlasená Správa z kontroly na 
mieste č.1. Dňa 20.8.2012 pri-



SPOMÍNAME
Bolesťou unavený tíško zaspali,
zanechajúc všetkých a všetko čo radi mali.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme,
pri plameni sviečok na Vás myslíme.
Osud im nedoprial s nami dlhšie byť,
no v našich srdciach budú navždy žiť.
27. augusta sme si pripomenuli prvé smut-
né výročie úmrtia nášho otca, starého 
a prastarého otca

Františka Loviča
a dňa 28. mája sme si pripomenuli tretie 
smutné výročie úmrtia našej mamy , sta-
rej a prastarej mamy

Eleny Lovičovej
S láskou a úctou spomínajú dcéry

Janka, Mária, Jolana a Ľubomíra s rodinami.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku

...
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo,
ťažko je bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí
a v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 19. septembra uplynie 10 rokov od 
smrti nášho milovaného 

Jozefa Kantorisa
S láskou a úctou spomína

manželka Elena,
syn Dušan s rodinou a dcéry Emília,

Drahomíra a Elenka s rodinami
...

7. septembra 1987 v bolesti ľudskej a nádeji Božej odišla 
do večnosti matka, stará mama a svokra

Mária Oceľová
z Clementisovej ulice.

Dnes sa skláňame nad jej mohylou. So sl-
zou vďaky sa modlíme za pokoj jej duše, 
keď už 25 rokov sníva sen v novej vlas-
ti. Predstava o nej nám pripomína nábož-
nosť, pracovitosť a skromnosť.
Nezabudli sme, mama.

Pozostalá rodina

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
august 2012

v mesiaci september 2012
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   V každom čísle Polomských no-
viniek sa venujeme odpadom. Zdá 
sa, že tento problém je v našej obci 
neutíchajúci. Každý týždeň nachá-
dzame nové a nové čierne skládky 
v okolí obce, napriek našej snahe 
o separovanie čo najväčšieho počtu 
druhov odpadov. Bez vôle a ocho-
ty občanov, však každá snaha ostá-
va márna. Vybudovaním zberného 
dvora sme vytvorili občanom mož-
nosť  odovzdať odpad priamo na 
miesto a zbaviť sa ho bezplatne. 
Napriek tomu nachádzame množ-
stvo domového odpadu v košoch 
v dedine, ktoré slúžia len na drob-
ný odpad ( účtenky, obaly z cuk-
roviniek a iných pochutín a  obaly 
z nápojov práve v tom čase skon-
zumovaných v obci , hygienické 
vreckovky a pod). V žiadnom prí-
pade neslúžia na biologický odpad 
z domácností, polámané plastové 
predmety, skaly a kamene zo zá-
hrad a dvorov. 
   Tuhý komunálny odpad zbiera 
fi rma Brantner v pravidelných cyk-
loch. Ak majú občania domového 
odpadu viac ako je objem kuka ná-
doby a prípadne vyložia vrece s od-
padom, fi rma im ho bez problémov 
vezme. Obec vykonáva zber sepa-
rovaného odpadu, zber veľkoobje-
mového odpadu a zber elektroniky. 
Občania majú aj možnosť denne 
v pracovných dňoch odovzdať rôz-
ny odpad na zbernom dvore. Sme 
presvedčení, že likvidácia každé-
ho druhu odpadu, ktorý sa v do-
mácnosti vyskytne, je zabezpeče-

Narodení: Hoysová Rodriguezová Natália, Osloboditeľov 45
 Lilko Jakub, Janka Kráľa 36
 Kochová Vanesa, Komenského 65
Prihlásení:  Mgr. Čverhová Martina, SNP 74
 Čverha Sebastián     -„-
 Pustajová Jana, Komenského 131
 Pustaj Milan     -„-
 Kmeť Michal, SNP 123
 Bútorová Angela, Osloboditeľov 28
Odhlásení: Mičudová Andrea, Zápotockého 35
 Švidraňová Bianka    -„-
 Švidraňová Michaela     -„- 
 Kubuš František, SNP 181
Zomretí : Jagerčíková Emília, Kaštieľna 18, 74 r.
 Skaloš Pavel, SNP 114, 87 r. 
 Obrtancová Mária, Komenského 91, 79 r. 
 Mikloško František, Komenského 44, 79 r.
Počet obyvateľov k 31.08.2012 - 3006

Mária Jagerčíková, Komenského 17, 80 r.
Emília Majerčíková, Nálepkova 12, 93 r. 
Elena Kantorisová, Bernolákova 43, 80 r.
Ján Berky, Hronská 41, 80 r. 
Mária Vernárska, SNP 151, 91 r.

Milá oslávenkyňa
Veselo spieval Ždiarsky potok,
keď ťa mať s láskou povila.
Pokojne plynul tvoj života tok,
v rodine bola si milá.
A ruky tvoje pracovité
nezdráhali sa žiadnej práce,
čo všetko urobili ony,
do veršov sa to nesprace.
Všade ťa bolo plno, Hanka,
humor sa hlásil pohotovo,
s piesňou si vstala zaránka,
vždy vďačné bolo tvoje slovo.
Úsmev ju vždycky prezradil, 
keď hrdosť matky schovávala,
záblesk sa v očiach prejavil,

manžela, synov milovala.
A dnes ťa prosím, Pane môj,
Ty v chráme Božom pri mne stoj.
Počuješ prosby i bôle
i dáš úľavu z Tvojej vôle,
veď pre tých, ktorých v srdci nosím,
o blaho večné v nebi prosím.
Čo ti my ešte, čo ti máme priať,
keď sláviš vzácnych osemdesiat?
Zdravie a pokoj, ducha silu,
myseľ priaznivú Bohu milú,
rodinami synov buď obklopená
a medzi priateľmi vždy vážená.

Blahoželali všetci,
ktorí ju majú radi.

   Uplynul mesiac od ostatného vy-
dania Polomských noviniek a som 
rád, že vás opäť môžem informo-
vať o napredovaní stavebných prác 
v našej obci. Prioritou uplynulých 
týždňov sa stalo nádvorie domu 
smútku, čím zavŕšime ucelenú re-
konštrukciu priestoru okolo kostola, 
cintorína a domu smútku. Vydlážde-
nie nádvoria domu smútku fi nišu-
je záverečnými prácami a čosko-
ro bude dané do užívania.  Dúfam, 
že upravené priestory v tejto časti 
obce využívané na cirkevné, poh-
rebné a sviatočné príležitosti ocenia 
nielen naši občania, ale návštevní-
ci obce, ktorí sa týchto zúčastňujú. 
   Nakoľko sú odpady večnou témou 
Polomky, pristúpili sme k zakúpeniu 
a inštalácii 35 kusov nových smet-
ných košov hlavne v centre obce 
v blízkosti predajných prevádzok, 
pozdĺž ulíc Štúrova a SNP a na uli-
ci Ždiarskej. vyčlenili sme smetné 
koše aj na nádvorie domu smútku 
a parkovisko pri kostole. Dúfam, 
že toto opatrenie obmedzí množ-
stvo malého odpadu ako sú rôz-
ne papieriky a obaly na našich uli-
ciach a verejných priestranstvách. 
Zo skúseností z ciest po iných ob-
ciach nielen na Slovensku vieme, 
že nie je nad prvý dojem z obce, 
ktorú nešpatia papieriky a ohorky. 
   Iste neuniklo vašej pozornosti, že 
v enormne krátkom čase sme vy-
budovali chodník pred zdravotným 
strediskom, ktorý sme plynule na-
pojili na chodník pred obecným úra-
dom. Zároveň sme novou dlažbou 
opravili schody vedúce z chodní-
ka na trhovisko či lekárne. Ak bude 
priaznivé počasie pokračovať aj po-

Zberný dvor slúži vám
ná. Preto nevidíme dôvod, prečo 
občania aj naďalej vytvárajú sklád-
ky odpadu v prírode, prečo pri zbe-
re separovaného odpadu vo vreci 
tváriacom sa ako vrece s PET fľa-
šami,  naspodku nachádzame do-
mový odpad patriaci do kuka nádo-
by. Sťažuje to prácu pracovníkom 
pri zbere a následnom triedení na 
zbernom dvore. Práve preto sme 
vyvinuli snahu o to, aby sa občania 
mohli na vlastné oči presvedčiť, koľ-
ko odpadu naša obec vyprodukuje 
a aké je jeho následné spracovanie. 
Zistili by, že je to kvantum odpadu 

a práca sním po odchode vozidla 
od vášho domu ani zďaleka nekon-
čí. Bohužiaľ, túto možnosť využilo 
len veľmi málo občanov. Apelujeme 
preto na dobrú vôľu a ochotu obča-
nov, aby využili všetky legálne spô-
soby likvidácie odpadu, aby smeti 
neboli jedným z prioritných problé-
mov našej obce. 
Zberný dvor je v prevádzke
nasledovne:
 Pondelok: 7,30-17,00
 Utorok: 7,30-15,30
 Streda: 7,30-15,30
 Štvrtok : 7,30-14,00
 Piatok: 7,30-15,30

Marián Kán, úsek VVS

Stavebný ruch v obci
čas nasledujúcich týždňov, sme pri-
pravení v spolupráci s pasienkovým 
spoločenstvom vybudovať chodník 
pred budovou Slovenskej sporiteľ-
ne a napojiť ho na chodník pred 
predajňou Jaker. Zároveň  plánu-
jeme vybudovať aj chodník z dru-
hej strany obecného úradu pred 
starou poštou. 
   V najbližšom čase nás však čaká 
ešte úloha zatepliť budovu základ-
nej umeleckej školy, kde sa už vy-
menili okná a vchodové dvere. Za-
teplenie budovy dopomôže k úspo-
re energií na prevádzku školy a zvý-
ši komfort pre pedagógov a žiakov 
školy. Nová fasáda prispeje k es-
tetike obce. 
   V týchto dňoch niekde už prebeh-
li a niekde sa uskutočňujú príprav-
né práce na asfaltovanie miestnych 
komunikácií. Som si vedomý, že 
nové cesty sú prioritou občanov na 
uliciach, kde ich nemajú. Mrzia ma 
však rôzne protichodné názory ob-
čanov na hĺbku, šírku, sklon a smer 
ciest a spory z toho vyplývajúce. Ide 
nám všetkým o jeden spoločný cieľ. 
Vybudovať niečo, čo tu bude dlhé 
desaťročia a slúžiť aj našim deťom. 
Preto sa snažíme to urobiť tak, aby 
stavba slúžila aj pre potreby doby 
nastávajúcej. Zvyšuje sa počet áut, 
požiadavky pre odstavenie a par-
kovanie vozidiel. Tieto požiadavky 
budú len narastať a my dnes mu-
síme počítať so všetkým.  
   Všímaví občania a pravidelný čita-
telia Polomských noviniek sú oboz-
námení s projektmi pre zlepšenie 
života občanov Polomky a je skráš-
lenie. Každý mesiac sa dočítajú čo 
sa pripravuje, plánuje, ako prebie-

ha realizácia a taktiež čo sa poda-
rilo dokončiť. Isto mi dáte za prav-
du že toho nie je málo a o množ-
stve preinvestovaných peňazí ani 
nehovoriac. Obecný rozpočet tvo-
rený z podielových daní zo štátu 
(ktoré sú mimochodom stále men-
šie a menšie) a z daní z nehnuteľ-
nosti občanov (ktoré sú v prieme-
re niekoľko desiatok eur a platia sa 
raz ročne) by tieto investície v žiad-
nom prípade neobsiahol. Nehovo-
riac o celoročnom bežnom cho-
de obce. Čistota obce, úprava ze-
lene, verejné osvetlenie, prevádz-
ka úradu a fi nancovanie energií vo 
všetkých obecných budovách – ZŠ, 
MŠ, ZUŠ, KD, Papiernictvo, Pošta, 
Zdravotné stredisko, budova Lekár-
ne, Hasičňa. Je potrebné vynalo-
žiť množstvo síl a energie pre zís-
kanie peňazí z vonkajších zdrojov 
a nie vždy sa to aj podarí. Zdravý 
sedliacky rozum káže prikrývať sa 
len takou perinou, na akú máme. 
Aj z týchto článkov je zrejmé, že sa 
v obci realizuje množstvo projektov. 
Je nespochybniteľné, že pri realizá-
cii sa snažíme urobiť všetko podľa 
najlepšieho svedomia a vedomia. 
Mrzí ma, že náš úmysel zaniká pri 
konfrontácii s občanmi, ktorí podľa 
nich vedia najlepšie čo všetko má 
obec robiť a ako to má obec robiť. 
Na druhej strane nám zvyšujú ná-
klady a pridávajú kopec zbytočnej 
práce občania, ktorí vytvárajú nele-
gálne skládky v katastri obce, odpa-
dom znečisťujú samotnú obec, ni-
čia zastávky, lavičky, koše a obecný 
majetok. Každá minca má dve stra-
ny a každý má svoju pravdu. O štip-
ku viac tolerancie a prístupnosti ku 
kompromisom by nezaškodilo.

Ing. Ján Lihan, starosta obce

Minulý mesiac oslávila krásne 80. narodeniny Anna 
Hrablayová z Komenského ulice preto si dovoľuje-
me uverejniť ešte jedno blahoželanie.
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   Konalo sa 1.9.2012 v osade Mláky, 
ktorá má 10 obyvateľov. Celú obec 
Látky so 620 obyvateľmi tvoria osa-
dy Čechánky, Podbykovo, Petrová, 
Polianky, Paseky, Nový svet. Ko-
čanda a Prašivá s piatimi vlekmi sú 
strediskom zimných športov a hlav-
nú klientelu tvoria maďarskí turisti.
   Stretnutie rodákov sa konalo ôsmy 
krát a jeho vznik podnietil Ing. Igor 
Dávid. Oslovil svojich priateľov, zná-
mych, ktorí prežili detstvo a mladosť 
na týchto miestach a ktorí sa mu-

seli vysťahovať. Boli nadšení tým-
to zámerom a z obcí, kde teraz žijú 
prišli na stretnutie. Do organizova-
nia tohto podujatia sa zapojila obec 
Látky, Občianske združenie Mláky 
a na programe spolupracuje No-
vohradské osvetové stredisko Lu-
čenec. Inak sa celá akcia fi nancuje 
sponzorsky. A my sme sa opäť utvr-
dili v tom, že v malých dedinkách sa 
dajú uskutočňovať veľké veci.
   Po svätej omši a slávnostnom prí-
hovore sa na malom amfi teátri začal 
program v podaní FS Haličan, Já-
nošík z Fiľakova, Ipeľ z Lučenca, 
Mladosť z Banskej Bystrice, ľudo-
vej hudby Ondreja Molotu z Detvy 
a súrodencov Rendekovcov. Naša 
folklórna skupina sa prezentova-
la tanečným, hudobným a svadob-
ným programovým číslom. A pri tejto 

Miriam
Teraz, keď leto vrcholí,
zlatistou niťou sa drží priam.
Je radosť pozrieť do polí,
keď meno slávi Miriam.
A našu matku Máriu
Miriam hebrejsky zovú.
Počuj slávnostnú áriu,
našli sme cestu novú.
tak, to už nie je žiadny klam,
ani mien vzácnych mánia,
birmovné meno Mária
nosí dnes nová Miriam

Mária
Nenájdeš v svete a vesmíre
vzácnejšej perly od Márie.
Božia rodička Panna panien,
ozdobou Tvojou je čistota.
Matka premilá, kráľovná panien,
pre nás si večná istota.
Si múdrosť, spravodlivosť, neha,
svätý Tvoj súcit ten nás nenechá
v bahne hriešnosti utápať,
podávaš ruku, vzácna mať.
Nech v každej žitia vterine
Tvoju prítomnosť cítime

Mária Oceľová

   V dedine v Rozhlasovom dvore prebie-
hal maratón ľudových piesní. Predvádza-
li tradičné remeslé a techniku, boli otvore-
né hontianske dvory, kde ponúkali tradič-
né jedlá a, samozrejme, pódium pri vežičke 
ponúkalo nepretržitý folklórny program. Na 
hlavnom amfi teátri zas od poobedia pre-
biehal program rôznych folklórnych sku-
pín, súborov a detí.
   No a dostať sa na tento prestížny festi-
val sa podarilo aj nám. V sobotu už o šies-
tej ,, kade mrk,, sme boli pripravení. Jano 
Papek konečne vyštafírovaný v tej novej 
košeli (teta od Smuduľaka mu na ňu vyšili 
peknú drombľu, ta bula ešte hrdša) a zo-
brali sme aj tetu, lebo majú v Hrušove ka-
marátku. A tak sme dolu Hronom pozberali 
ostatných pocestných – Máriusa v Beňuši, 
Ivetu pod nemocnicou, lebo išla z nočnej, 
Táničku pri sociálke, na Mazorníku mos-
tárencov, lebo basista zastupoval Maňa 
a ostatní sa chceli zviesť. Vojtko sa hr-

   O b e c  z o r g a n i z o v a -
la 18.8.2012 Letný zábavný 
deň na ihrisku. Popoludňajší 
program bol orientovaný hlav-
ne pre prázdninujúce deti a ve-
černý koncert pre dospelých.
   Naši hasiči pripravili zaujíma-

vé ukážky hasičských útokov 
s viacerými mašinami a kto po-
zorne počúval sprievodné slo-
vo, dozvedel sa veľa zaujíma-
vých technických a historic-
kých informácií. Deti mali záro-
veň možnosť preliezť hasičské 
vozidlo. Ďalším programom 
bola detská diskotéka a sú-
ťaže s animátorkami a skoro 
ozajstným levom, ktorí roztan-
covali nielen deti, ale aj rodičov. 
Keďže animátorky z Bratislavy 
meškali, bolo potrebné zme-
niť program a ešte pred nimi 
sa predstavili príslušníci Poli-
cajného zboru z Brezna. Poli-

Ako sme ukončili letnú
festivalovú sezónu

   Obec Hrušov v dňoch 17. – 18.8.2012 usporiadala 17. ročník Hontianskej 
parády. Tento festival chce všetkým priblížiť zabudnuté roľnícke práce 
a najrôznejšie remeslá v prostredí hrušovských lazov i v obci. Návštevníci 
si mohli vybrať z bohatého programu na Lazoch, kde už tradične prebieha 
žatva, pečenie chleba v pôvodných kamenných peciach, práca s drevom, 
kameňom, výroba dreveného uhlia a program na Lesnej scéne.

dil, lebo si k nemu prisadla švárna spolu-
cestujúca a Jano sa nehrdil, lebo musel 
užiť kvapky od žaludka... Nuž bolo veselo 
hneď od začiatku, lebo Brezňani doniesli 
prichodnô, aj nový šofér Peter Šiarny bol 
veselý a jazda dynamická, lebo chlopi vy-
mysleli cestu po kadejakých krkahájoch. 
Ale podarilo sa prísť šťastlivo do cieľa, 
veď máme spoľahlivé Džípíes. Píšem toto 
dlho, lebo sme aj dlho išli, skoro do desia-
tej. A to sme hneď museli do krojov, preto-
že sme sa zúčastnili spomínaného mara-
tónu v spievaní ľudových piesní v trojhodi-
novom časovom limite. Spolu sme zaspie-
vali Brezinky, Brezinky a Peťo Švidraň aj 
sólo. Tohto maratónu sa zúčastnilo 402 in-
terpretov. Redaktori nás odchytili na krát-
ky rozhovor, tak sme sa zas kus mediál-
ne zviditeľnili. No a po menšej prestávke 
sme mali na amfi teátri priestorovú skúš-
ku, odkiaľ sme sa presunuli autobusom 
na Lesnú scénu, kde sme mali 30 minúto-

vý program, v ktorom sa predviedli všetky 
skupiny. No a potom bol čas na doplnenie 
energie v podobe opekaného mäska a zla-
tistého moku, lebo neviem prečo, ale aj tu 
sa slniečko na nás riadne vyhrdilo. A tiež 
sme nemohli obísť jarmok, veď to bola ho-
tová pastva pre oči. A takto patrične vyšťa-
vení sme sa chystali na naše dôležité vy-
stúpenie na hlavnom amfi teátri v programe 
Na pasení, kde sme pripravili číslo podľa 
požiadaviek režiséra. To, že naše vystúpe-
nie zaujalo divákov už len samotným ná-
stupom- vyháňaním ,,najkrajších oviec na 
pašu,, a Pavlínkiným bééé až po záver je 
zvečnené na nahrávke, a ako povedali Ja-
novi známi – mali ste najkrajšie vystúpenie 
zo všetkých, lebo to bolo tak ako naozaj na 
salaši. Takto znova povzbudení mnohými 
pochvalami a pozvaniami do Kokavy, Pod-
zámčoku a neviem ešte kde, sme zabudli 
na príkoria tak náročného dňa. 
   Nuž a dobrá nálada sa v znamení tohto 
najkrajšieho momentu niesla až do úplné-
ho záveru našej misie. Po večeri sa začal 
ďalší štvorhodinový maratón v spievaní 
cestou domov. Taká zábava v autobuse už 
dávno nebola. Hudba, tanec, zavíjanka... 
No čo vám povieme, taký huk v autobuse, 
že aj džípíes so šoférom stratili orientáciu. 
Ale sme našli tú správnu cestu ako vždy. 
No a Brezňani nám darovali ,,perníkovo 
priašatko,, že pre šťastie a že im s nami 
tak dobre bulo.                  Marta Pisárová

Stretnutie rodákov obce Látky

a folklórne popoludnie Mláky

,,svadobnej“ príležitosti sme sa vy-
obliekali do našich najkrajších kro-
jov, ktoré si hneď získali svojich ob-
divovateľov. Počasie nám nakoniec 
prialo, hoci to vyzeralo všelijak. Ne-
bolo ani horúco, ani nepršalo, tak 
ideálne pod mrakom, lebo Hanki-
na mama hovorí, že kapka aj ko-
žušanec nemôžu byť ani na slnku, 
ani na diždi. Tak sa to podarili. Ozaj 
pohodové popoludnie pre všetkých 
zúčastnených v objatí prírody a ze-
lene bolo príjemným ukončením 

folklórneho leta.
   No a všetky tie pekné vystúpenia, 
milé stretnutia a veselé zážitky mali 
len jednu chybičku krásy. Že sme 
to všetko prežili bez nášho člena, 
kamárata Milana. Mnohí si všim-
li, že sa jeho články vytratili z No-
viniek. jedni sa pýtajú prečo, iní si 
to ani nevšimli, poniektorým to ne-
chýba, iným zas hej. Nám v Brezin-
kách chýba, chýba jeho spev, zľu-
dovené hlášky, povestný smiech, či 
buchnutie do chrbta. Všetci sme sa 
mu snažili aspoň telefonicky, osob-
ne či z nahrávky sprostredkovať 
naše vystúpenia. Tešil sa s nami. 
Zdravý človek má veľa želaní, chorý 
má len jedno. Preto mu všetci želá-
me, aby sa mu splnilo a aby sa vrá-
til medzi nás. 

M. Pisárová 

Z letného
dňa

cajný pes pod vedením svojho 
psovoda našiel strelnú zbraň 

ukrytú v automo-
bile a ,,páchate-
ľa“ na úteku zneš-
kodnil niekoľko-
krát. Divákov zau-
jala aj zbierka vo-
jenských predme-
tov, ktoré privie-
zol a všetkým rád 
o nich porozprával 
náš občan Ján Pi-
liar a jeho kamarát 

Ján Kupec. Zbrane, prilby, sú-
časti vojenského výstroja a tak-
tiež vojenská motorka na kto-
rej sa previezli deti aj dospelí. 
O večernú zábavu sa postara-
la kapela Holiday Express a ich 
excelentná speváčka Stanka 
Kokavcová. Ak ste v nej spo-
znali riaditeľku našej Základnej 
umeleckej školy, tak ste sa ne-
zmýlili. Tieto riadky píšem hlav-
ne pre tých, ktorí na podujatie 
(ako býva v Polomke zvykom) 
neprišli, pretože tí, čo prišli to 
spolu snami prežili. 
   Na záver chcem poďakovať 
účastníkom programu, per-
sonálu v bufete a mimo neho 
ako aj divákom.                   D.Ď
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Všeobecne záväzné nariadenie Obce Polomka č. 49/2012
o verejnom poriadku a verejnej čistote v obci

(Pokračovanie z min. čísla)

ČASŤ 5
Verejný poriadok a verejná čistota

§ 12
Dodržiavanie verejného poriadku a verej-
nej čistoty
1.Subjekt zodpovedajúci za čistotu verejné-
ho priestranstva je povinný najmä:
a) zabezpečovať pravidelné čistenie a sústav-
ne dozerať na dodržiavanie čistoty na verej-
nom priestranstve
b) zabezpečovať dostatočný počet odpadko-
vých košov, pravidelne ich vyprázdňovať, sta-
rať sa o čistotu ich okolia a o ich udržiavanie.
c) starať sa , aby odpadky boli odvážené len 
na určené miesto
d) čistenie verejného priestranstva zabezpe-
čovať tak, aby boli jej užívatelia čo najme-
nej obťažovaní
2. Na území obce je zakázané najmä:
a) poškodzovať, znečisťovať alebo inak ohro-
zovať verejné priestranstvá,
b) obťažovať užívateľov verejných priestran-
stiev hlukom, prachom, popolčekom, dymom, 
plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutý-
mi odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami,
c) rušiť pokojný stav, zdravé podmienky a 
zdravý spôsob života obyvateľov obce spô-
sobom, kedy by nad mieru primeranú pome-
rom došlo k obťažovaniu iného alebo k ohro-
zeniu výkonu práv iného,
d) neoprávnene vyberať odpad z nádob ur-
čených na jeho likvidáciu,
e) nechať chované a držané zvieratá vni-
kať na verejné priestranstvá (najmä detské 
ihriská a iné priestranstvá užívané predo-
všetkým deťmi) bez dozoru a kontroly a na 
cudzie pozemky bez súhlasu dotknutej oso-
by, ako aj  nechať nečistotu po zvierati na ve-

Vyžrebovanie jesennej časti 2. triedy skupiny B dospelých:

6. kolo 9. septembra 2012 o 15,30
Beňuš A – voľno, Bacúch – Šumiac (SO), Dolná Lehota – Be-
ňuš juniori, Michalová – Polomka

7. kolo 16. septembra 2012 o 15,00
Polomka – Beňuš A, Beňuš juniori – Michalová (SO), Šumiac 
– Dolná Lehota, voľno – Bacúch

8. kolo 23. septembra 2012 o 15,00
Beňuš A – Bacúch, voľno – Dolná Lehota, Šumiac – Michalo-
vá, Beňuš juniori – Polomka (SO)

9. kolo 30. septembra 2012 o 15,00
Beňuš juniori – Beňuš A (SO), Polomka – Šumiac, Michalo-
vá – voľno, Dolná Lehota – Bacúch

10. kolo 7. októbra 2012 o 14,30
Beňuš A – Dolná Lehota, Bacúch – Michalová (SO), voľno – Po-
lomka, Šumiac – Beňuš juniori

11. kolo 14. októbra 2012 o 14,30
Šumiac – Beňuš A, Beňuš juniori – voľno, Polomka – Bacúch, 
Michalová – Dolná Lehota

12. kolo 21. októbra 2012 o 14,00
Beňuš A – Michalová, Dolná Lehota – Polomka, Bacúch – Be-
ňuš juniori (SO), voľno – Šumiac

13. kolo 28. októbra 2012 o 14,00
voľno – Beňuš A, 

   Ján Mikloško ,Dušan Muška, Ján 
Černák, Jozef Tokár, Ján Gordu-
lič (vážny úraz mu zmenil praktic-
ký celý život) je generácia kulturis-
tov 7O-8O rokov, ktorá sa etablova-
la aj navonok a mala úspechy v si-
lových trojbojoch nielen na úrovni 
Stredoslovenského kraja, ale aj na 
Majstrovstvách Československa 
v Kulturistike v r.1975-6-7.
   V 9O rokoch vedenie obce Po-
lomka, ktoré predstavoval p. Franti-
šek Ďurčenka umožnilo, aby sa kul-
turisti presťahovali do priestorov su-
terénu materskej škôlky, kde sa cvi-
čí dodnes. Priestory sa svojpomoc-
ne upravovali- zrušil sa starý sklad, 
prehĺbila sa miestnosť a vybetóno-
vala sa podlaha. Cvičilo sa v novom 
Body relax klube .
   V roku 2009 vzniklo Občianske 
združenie Pumpa fi t - klub Polomka, 
ktoré pracuje na klubovom princí-
pe a má viac ako 4O členov. Počet 
členov je limitovaný hlavne mate-

rejnom priestranstve,
f) skladať, rozoberať, opravovať alebo umývať 
na verejných priestranstvách motorové vozi-
dlá, stroje, mechanizmy alebo ich časti, s vý-
nimkou nevyhnutného čistenia skiel, refl ekto-
rov, brzdových a koncových svetiel a evidenč-
ných značiek vozidiel čistou vodou,
g) parkovať alebo odstavovať motorové vozi-
dla, stroje, mechanizmy alebo ich časti s vý-
nimkou miest na to určených,
h) používať výbušniny, pyrotechnické pred-
mety a zábavnú pyrotechniku s výnimkou 
31.12. a 1.1. kalendárneho roka, s výnimkou 
akcií povolených, resp. schválených obcou 
a s výnimkou ich oprávneného použitia od-
borne spôsobilými osobami.

§ 13
Nočný pokoj

1. Čas nočného pokoja je na celom území 
obce stanovený:
Pracovné dni - od 22.00 hod. do 5.00 hod.
Sobota- Nedeľa- od 23.00 hod. do 6.00 hod
2. Nočný pokoj je zakázané rušiť hlasový-
mi a hlukovými prejavmi nad mieru prime-
ranú pomerom.
3. Zákaz rušenia nočného pokoja sa netýka:
a) vykonávania verejnoprospešných prác 
podľa vopred určeného plánu, ktoré nemož-
no vykonať v inom čase - úpravy komunikácií, 
čistenie, umývanie, zimná údržba komuniká-
cií a odstraňovanie havárií inžinierskych sietí,
b) uskutočnenia akcií a podujatí (najmä: kul-
túrnych, športových, hudobných a pod.) or-
ganizovaných obcou alebo s vopred udele-
ným súhlasom obce.

ČASŤ 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 14
Kontrolná činnosť

Kontrolu nad dodržiavaním tohto VZN vy-

konávajú:
a) starosta obce
b) poslanci obecného zastupiteľstva,
c) hlavný kontrolór,
d) obecný úrad – poverení zamestnanci,

§ 15
Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzic-
kou osobou je priestupkom podľa zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších zmien a doplnkov.
2. Za porušenie tohto VZN možno v zmysle 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zne-
ní neskorších zmien a doplnkov uložiť poku-
tu do výšky 33,- €.
3. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe 
oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto 
VZN môže starosta obce v súlade s § 13 
ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien 
a doplnkov uložiť pokutu do výšky 6638,-€.

§ 16
Záverečné ustanovenia

1. Obecné zastupiteľstvo v Polomke  sa 
uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 21.6.2012 
uznesením č. 113/2012 OZ. VZN nadobúda 
účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úrad-
nej tabuli Obecného úradu v  Polomke, t. 
j.7.7.2012
2. Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia 
sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce 
Polomka č. 02/1991 o verejnom poriadku 
v obci Polomka.
P O Z N Á M K Y:
1/ § 9, ods. 1 zák. č. 135/1961 Zb. o pozem-
ných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov
2/ § 9a, ods. 4 zák. č. 135/1961 Zb. o pozem-
ných komunikáciách (cestný zákon) v znení 
neskorších predpisov.

Zo zasadnutia obecného
zastupiteľstva

PROMO ACTION Pumpa fit- klub Polomka 2012
Silový individuálny šport- kulturistika- má v našej dedine svoju  histó-
riu o ktorej sa vie dosť málo. Z domácich, skromne zariadených po-
silňovní sa sformovala prvá činkáreň v dome u Ferienčika (miestnosť 
vyčlenil bývalý predseda MNV p. Ján Jambrich) začiatkom 7O-tych ro-
kov tam bola jedna miestnosť, jednoručky, doma urobené lavičky, po-
silňovacie stroje a pár nadšencov, ktorí sa tu schádzali po večeroch, 
aby železom tvarovali svoje postavy. V čase výstavby a dobudovania 
Drevokombinátu sa činkáreň presťahovala do vyčlenenej miestnosti 
pri údržbárskej dielni, v ktorej sa svojpomocne vyrábali lavičky, hrazdy, 
jednoručky, závažia,..proste to, čo bolo treba k cvičeniu. Trénovalo sa 
doma a tiež v oddieloch Smrečina Banská Bystrica.

riálno-priestorovými, hygienickými 
a prevádzkovo- organizačnými ob-
medzeniami. Priestory sú skromné, 
zariadenie je funkčné, nadšencov 
a priaznivcov klub má. Všetci čakajú 
na realizáciu projektu Zmena palivo-
vej základne, v rámci ktorého je prí-
sľub od starostu obce Ing. Lihana na 
úpravu pivničných priestorov, aby sa 
klub rozšíril. Upravila by sa nevyho-
vujúca miestnosť (odvetranie, kana-
lizačné potrubie, sociálne zariade-
nie, vysušenie priestorov) v ktorej  
by sa zriadila tzv. kardio zóna, kde 
by mohli cvičiť aj ženy svoj fi tness 
program, prípadne aerobic. 
   V rámci klubovej činností sme vy-
hlásili prvú  Promo súťaž, aká v his-
tórii pôsobenia kulturistiky na území 
našej obce nikdy nebola:
Pumpa fi t- klub challenge pre naj-
silnejšieho muža klubu roku 2012
   Súťaž sa konala 8.9.2012 v klubo-
vých priestoroch, prihlásených bolo 
6 súťažiacich.

 Súťažilo sa v disciplínach: bicep-
sový zdvih činkou, bench - press, 
drep s olympijskou činkou a príťa-
hy na hrazde nadhmatom. V kaž-
dej disciplíne súťažiaci absolvovali 
3 série po minimálne 6 a maximál-
ne 12 opakovaní. Súčet kilogramov 
premiestnenej váhy určil poradie na  
prvých troch miestach:
1,miesto: Mário BOLFA - 12 696 kg 
(hmotnosť 108kg)
2,miesto: Michal MIŠKOV - 10383,8 
kg (hmotnosť 95 kg)
3,miesto: Zdeno MAJERČÍK - 
10364,4 kg (hmotnosť 73 kg)
   Najsilnejším mužom Pumpa Fit- 
klubu v Polomke  pre rok 2012 je 
Mário Bolfa, 21 rokov, hmotnosť 
108kg, 3.miesto na MS 2011,6.
miesto na MS 2012,v príprave na 
MS 2013!
Víťazovi BLAHOŽELÁME!
   V organizácii súťažných poduja-
tí plánujeme pokračovať a rozší-
riť ju za „hranice“ klubu - napríklad 
o najsilnejšieho muža Polomky pre 
rok 2013.
   Výkonný výbor ďakuje súťažiacim 
za účasť a podané výkony!, Ďaku-
je rozhodcom súťaže, organizáto-
rovi súťaže  a všetkým, ktorí prišli 
našu akciu podporiť. Pumpári, stret-
neme sa o rok v súťaži Najsilnejší 
muž Polomky!

Za výkonný výbor
a organizátora súťaže

MUDr. Maruškin Dušan

(Dokonč. zo str. 1)
šiel list o schválení záverečnej 
žiadosti o platbu, čím je projekt 
ukončený.
1.4 OP ŽP -Prioritná os č.3 
Ochrana ovzduš ia  –  dňa 
31.8.2009 bol podaný projekt 
s názvom Zmena palivovej zá-
kladne  Základnej školy a obec-
ných budov, ide o rekonštruk-
ciu plynovej kotolne na kotolňu 
na obnoviteľné zdroje- na bio-
masu –drevnú štiepku , z kotol-
ne sa rozvodmi bude privádzať 
teplo do obecných budov- Ma-
terskej školy, ZUŠ-ky, Kultúr-
neho domu, Lekárne a Obec-
ného úradu. V rámci projek-
tu sa počíta aj so zateplením a 
výmenou okien v MŠ. Projekt 
bol schválený oznámením zo 
dňa 01.2.2010. Schválená výš-
ka NFP je 938 535,88 € z cel-
kových oprávnených nákladov 
987 932,50 €. Verejné obsta-
rávanie na dodávateľa stavby 
bolo Úradom pre verené obsta-
rávanie koncom mája 2011 zru-
šené. Uskutočnili sa hneď jed-
nania s MŽP SR, aby sa dodá-
vateľom stavby stala Obec Po-
lomka s.r.o., avšak tieto neboli 
úspešné a preto bolo v decem-
bri 2011 vyhlásené verejné ob-
starávanie na dodávateľa stav-
by, verejné obstarávanie bolo na 
kontrole na MŽP SR, ktoré po-
žiadalo o kontrolu Úrad pre ve-
rejné obstarávanie a 7.5.2012 
bol tam odovzdaný originál spi-
su. Dňa 19.6.2012 Úrad zrušil 

užšiu súťaž. Požiadali sme MŽP 
SR o predĺženie termínu ukon-
čenia projektu do 08/2014 a na-
šej žiadosti bolo vyhovené dňa 
24.7.2012. Pripravuje sa nové 
verejné obstarávanie. 
2. Ministerstvo školstva, vedy , 
výskumu a športu SR –operač-
ný program Vzdelávanie
2.1 Agentúra MŠ pre štruktu-
rálne fondy EÚ vyhlásila dňa 
31.3.2011 výzvu do Opatrenia 
1.1. Premena tradičnej školy 
na modernú. Projekt s názvom 
Budujeme modernú a kvalit-
nú školu pre deti v Polomke bol 
podaný Základnou školou dňa 
31.5.2011, celkové oprávnené 
výdavky sú 330 490, 50 €. Po-
žadovaná výška NFP je 95% t.j. 
313 967,88 €. Projekt rieši zakú-
penie vybavenia vo výške 30% 
celkových nákladov a školiace 
aktivity. Projekt bol schválený 
vo výške oprávnených výdav-
kov 302 979,46 € oznámením 
zo dňa 30.12.2011 (zníženie o  
10 988,42 € ). Zmluva o NFP 
bola podpísaná 18.4.2012. Pre-
bieha verejné obstarávanie na 
dodávateľov projektu – externý 
manažment, publicita, dodávka 
techniky, atď. 
   Poslanci sa zaoberali aj prie-
behom budovania kanalizácie 
a problémami, ktoré táto stav-
ba prináša, nedostatkom par-
kovacích miest v obci, označe-
ním existujúcich parkovacích 
miest a pod.

Janka Hebeňová

Futbalové zápasy


