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Výmena dopravných 
značiek
Už len spomienka
Tanečná súťaž
Volejbalový turnaj
2% z vašich daní

Program :
 1/   Otvorenie
 2/   Voľba návrhovej komisie
 3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľ-
stva a kontrolnej činnosti 
 4/   Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja krimi-
nality za rok 2012
 5/   Schválenie plánu kultúrno-výchovnej činnos-
ti na rok 2013
 6/   Správa o výsledkoch inventarizácie za rok 2012
 7/   Schválenie VZN o udeľovaní čestného občian-
stva obce   
 8/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fon-
dov EÚ
 9 /  Rôzne 
10/  Interpelácia a diskusia

Biely plyšový závoj snehu
vlní sa vpravo,
potom zasa vľavo,
aby sa dostal do stredu.
Pracuje vytrvalo, neúnavne,
neznajúc význam práce,
aj bez nároku na pláce.
Snáď ho ocenia pôdy jarné.

Mária Oceľová

   Dňa 30. 1. 2013 sme si pripo-
menuli 68. výročie oslobodenia 
obce Polomka. Pripomeňme si 
niektoré historické fakty o tejto 
významnej udalosti. Horehro-
nia sa týkala Západokarpat-
ská útočná operácia vojsk 2. a 
4. ukrajinského frontu, prebie-
hajúca od 12. januára 1945 do 
1. marca 1945. Táto vojenská 
operácia bola priamou súčas-
ťou veľkej strategickej ofenzí-
vy sovietskych frontov od Bal-
tického mora po Karpaty. Práve 

S pokorou vnímam svätý kríž.
Pred ním sa duša sväto stíš,
veď objala ťa Božia láska,
by vyhladila sa ti vráska
pri dumaní o strate ovci 
v poli obrovskom sveta obci.
Keď Pána pribil ľudstva hriech,
poslušne vypil svoj kalich.
Ľudstvo však zmiera stojac, sediac, ležiac.
Ježiš týraný na kríži visiac.
Ó, ľude krutý, v túto hodinu
neprial si údom Jeho úľavy ani vterinu.

  Mária Oceľová

   Prežívame nový liturgický rok, v ktorom nám Cirkev osobitne 
pripomína hodnotu sviatosti a ich potrebu prijímania u kresťana 
katolíka. Pozrime sa tak všeobecne o rozdiele sviatosti a sväte-
nín. Na sviatok Troch kráľov sme svätili vodu. V deň Obetovania 
Pána v chráme, na Hromnice, sme pri zvláštnom obrade svätili 
hromničné sviečky. Potom sa udeľovalo svätoblažejské požeh-
nanie. O niekoľko týždňov budeme zase značiť vaše čelá po-
sväteným popolom. Každý z nás by mal začať i skončiť deň pre-
žehnaním a modlitbou. Mnohí z nás nosia okolo krku krížik alebo 
medailónik. V domoch máme na stenách kríž, niekto aj svätenú 
vodu. Aké sú to obrady, aké sú to úkony a vecí, ktoré spestrujú 
naše bohoslužby, ktoré ovplyvňujú aj náš civilný život? Hovoríme 
im sväteniny. Je rozdiel medzi sviatosťami a sväteninami? Áno 
a veľký! Sviatosti sú posvätné úkony, ktoré ustanovil Pán Ježiš 
na posvätenie našej duše. Je ich sedem: krst, birmovanie, Svia-
tosť oltárna, sviatosť pokánia, pomazanie chorých, posvätenie 
kňazstva, manželstvo. Niektoré je možné prijať len raz v živote 
(krst, birmovanie, posvätenie kňazstva). Sväteniny sú posvät-
né úkony a veci, ktorými nás Cirkev zveruje do Božej ochrany.
Rozdiel je v tom, že:
- sviatosti ustanovil Kristus - sväteniny Cirkev;
- sviatosti je sedem - svätenín mnoho;
- sviatosti pôsobia svojim úkonom - sväteniny len podľa dispo-
zície prijímajúceho.
   Cieľom sviatosti je vždy posvätenie ľudskej duše. Sväteniny 
majú rôzne určenie. Niektoré slúžia pri bohoslužbe, napr. kos-
tol, zvon na veži, liturgické rúcho, sv. oleje… Iné sú určené vý-
hradne pre veriacich, napr. krížiky, posvätené prstene, hromnič-
ky, svätená voda atď. Vysluhovateľom svätenín nie je len kňaz, 
ale má ním byť každý kresťan. Sväteniny vykonávajú otec a mat-
ka, keď dávajú požehnanie svojim deťom, keď žehnáme iných, 
keď sa prežehnávame, keď sa ukloníme pred krížom na ceste. 
Sväteniny nemajú posvätiť len dušu človeka, ale majú prenik-
núť do nášho života, aby prostredie, v ktorom žije kresťan, bolo 
pokresťančené, posvätené. Práve preto sa stavali pri cestách a 
v poli kríže a malé kaplnky. Nezabudnime však, že sviatosti sú 
oveľa dôležitejšie než sväteniny.

Michal Jenča

Krnohové
preteky

Oslobodenie obce Polomka
ňou sa začalo druhé obdobie 
oslobodzovacích bojov na úze-
mí Československa. Prostred-
níctvom tejto operácie bolo 
oslobodené celé územie vý-
chodného Slovenska, časť juž-
ného a podstatná časť stredné-
ho Slovenska až po Liptovský 
Mikuláš a celé údolie Hrona.
   Od Telgártu k Breznu postu-
povali Horehroním útvary 8. 
sovietskej jazdeckej divízie. 
V období od 29. do 31. januá-
ra oslobodili obce Telgárt, Čer-

venú Skalu, Pohorelú, Heľpu, 
Závadku, Polomku, Bacúch, 
Beňuš, Gašparovo, Bujakovo, 
Braväcovo, Filipovo a priblížili 
sa k Breznu. 
   Do obce Polomka vstúpi-
li v noci z 29. na 30. januára 
1945 vojaci Rumunskej armá-
dy. V priestoroch miestnej ško-
ly bola zriadená vojenská ne-
mocnica, ktorá slúžila predo-
všetkým pre potreby armády.
   Na znak úcty k týmto udalos-
tiam sme položili veniec k pa-
mätnej tabuli na zdravotnom 
stredisku.                            -rr-

Pozvánka na zasadnutie 
obecného zastupiteľstva

Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom 
zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sta-
rosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastu-
piteľstva na deň:

21. februára 2013 (štvrtok) o 17,00 hodine 
(v budove obecného úradu – bočný vchod)

Na základe schváleného Všeobecne zá-
väzného nariadenia  o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady na rok 
2013, sa stanovil poplatok za zvoz TKO 
nasledovne:
11 € - na osobu v domácnosti, ktorá nese-
paruje odpad
9 € - na osobu v domácnosti, ktorá sepa-
ruje odpad
4,50 € - študent bývajúci na internáte – je 
potrebné doložiť potvrdenie z internátu ale-
bo školy
4,50 € - občania pracujúci v Bratislave ale-
bo v Košiciach, alebo v zahraničí – je potreb-
né doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy.
Poplatok na rok 2013 je možné uhradiť kaž-
dý pracovný deň v čase od 7.00 -11.00 a od 
12.00-15.00 v kancelárii úseku VVS v kultúr-
nom dome vchod zozadu KD.

Poplatok za zber
a likvidáciu TKO

Sviatosti a sväteniny

Závoj snehu

S pokorou vnímam
svätý kríž

Program podujatia:
do 10.00  - registrácia pretekárov
11.00  - štart
14.00  - vyhodnotenie

Obec Polomka a lyžiarske stredisko Polomka - Bučnik
Vás pozývajú na Krnohové preteky

ktoré sa budú konať 9.3.2013
v lyžiarskom stredisku Polomka Bučník.

Podujatie sa uskutoční za priaznivých snehových podmienok.
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Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 21. februára si pripomenieme šieste 
výročie úmrtia našej milovanej

Anny Vojtkovej
S láskou a úctou  spomínajú manžel a deti.

S hlbokým zármutkom si na drahú Hanku Vojtkovú
spomínajú aj kolegovia z obecného úradu.

SPOMÍNAME

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2013

v mesiaci február
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Poďakovanie

   Obvodný úrad životného 
prostredia v Brezne vydal obci 
súhlas na výrub stromov v cin-
toríne. Požiadavky na odstrá-
nenie týchto stromov sa mno-
žili hlavne od tých našich obča-
nov, ktorí majú v blízkosti stro-
mov hrobové miesta svojich zo-
snulých. Odôvodňovali to tým, 
že pomníky pod stromami sú po-
škodzované živicou kvapkajúcou 
zo stromov, trusom vtákov, ktoré 
hniezdia v stromoch ale aj konár-
mi a koreňmi. Zároveň mali oba-
vy, aby pri silnom vetre nedošlo 
k zlámaniu stromov a zničeniu 
drahých pomníkov.  
   Pri obhliadke týchto stromov 
pracovníkom životného prostre-
dia bolo zistené, že dreviny boli 
v minulosti nevhodne vysadené 
pomedzi hrobové miesta tak, že 
rastú vo vzdialenosti od cca 5 cm 
do 1,0 m od nich. Smreky sú vy-
soké od 24  do 30 m pričom sú 
vysadené priamo pri hroboch, 
alebo v blízkosti hrobov, čím do-
chádza k poškodzovaniu hrobov 
koreňovou sústavou drevín. Ďa-
lej sa v zápise z obhliadky uvá-

Narodení: Muška Tomáš, Jesenského 2
 Tokár Boris, Nálepkova 42
Prihlásení:  Ďurišková Jaroslava, Nová 24
 Ďuriška Vladimír     -„-
 Allijood Janet, Janka Kráľa 50
 Santer Aidan Bernard    -„- 
Odhlásení: Ing. Horresks Janka, Jánošíkova 32
 Černák Marian, SNP 125
 Černáková Veronika     -„-
 Černáková Lenka         -„-
 Tokár Roman, SNP 38
Zomretí: Šuchaň Milan, Nová 27, 53 r.
 Šušorová Anna, Janka Kráľa 28, 91 r.

Počet obyvateľov k  31.01.2013 - 3006

Prijmite kytičku šťastia, čo nikdy nezvädne
a čarovný balíček zdravia, ktorý sa nikdy neminie.

Oslávenkyni želáme všetko najlepšie, zdravie šťastie
a optimizmus do ďalších rokov života.

   Existujúce zvislé dopravné značky sú silne 
poškodené - deformované , spadnuté, hrdza-
vé – prípadne chýbajú. Zvyšky značiek vrátane 
stĺpikov a betónových pätiek sa odstránia. Na 
ich mieste sa osadia nové značky. Novo navrh-
nuté dopravné značky  sa umiestnia podľa STN 
018020 tak, aby svojou polohou neobmedzova-
li hlavný dopravný priestor a neboli tým vystave-
né mechanickému poškodeniu vozidlami. Mu-
sia byť zároveň dobre viditeľné. Je nutné dodr-
žiavať minimálnu vzdialenosť okraja značky od 
vozovky 500mm, výnimočne 300mm v stiesne-
ných priestorových podmienkach.. Spodný okraj 
značiek musí byť vo výške 2000mm.
Celkom bude osadených:
Výstražná značka zákruta v ľavo - 1ks
Výstražná značka zúženie vozovky - 1 ks
Zákazová značka zákaz vjazdu nakl. vozi-
diel - 1 Ks
Príkazová značka daj prednosť v jazde - 44 ks
Príkazová značka stoj daj pred. v jazde - 1 ks

Informačná značka hlavná cesta - 48 ks
Informačná značka slepá ulica - 5 ks
Dodatková značka tvar križovatky - 53 ks
   V mesiaci január sme oslovili výrobcov značiek 
aby nám poslali cenové ponuky na hore uvede-
né značky. Boli oslovené tieto fi rmy:
Hakom s.r.o., Martin
Sates a.s., Považská bystrica
Doprastav a.s., závod Banská Bystrica
Gemer Kovo s.r.o., Sirk
   Hlavým kritériom bola cena ako aj prevedenie 
značiek, museli spĺňať všetky normy , ktoré pla-
tia pre zvislé dopravné značenie.
   Najvýhodnejšiu ponuku čo sa týka ceny aj pre-
vedenia dopravných značiek nám dala fi rma Do-
prastav a.s. – závod Banská Bystrica. Cena za 
značky je 6095,60€ bez DPH. Termín dodania je 
do 28.2.2013. Značky bude osádzať Obec Po-
lomka s.r.o. v jarných mesiacoch ako náhle to do-
volia poveternostné podmienky.

Marián Kán, úsek VVS

Výmena a doplnenie dopravných značiek
   Účelom je obnova a doplnenie zvislého dopravného značenia na miestnych komuniká-
ciách v záujme zvýšenia bezpečnosti dopravy v obytnej zóne obce.

Máme súhlas na výrub
stromov v cintoríne

dza, že vďaka dosiahnutým bio-
metrickým rozmerom a lokalizá-
cii stromov, v prípade výskytu ne-
priaznivých klimatických podmie-
nok (silnejší nárazový vietor, ná-
mraza,...), ktoré sú v tejto oblasti 
časté, vo zvýšenej miere ohrozu-
jú nielen hroby, ktoré môžu zničiť 
pri prevrátení, alebo zlomení, ale 
môžu ohroziť aj život pozostalých 
pohybujúcich sa po cintoríne. 
   Vieme, že uspokojením požia-
daviek jedných občanov budú 
nespokojní tí, ktorí tvrdia, že tie-
to stromy sú okrasou cintorína. 
Chceme ich ubezpečiť, že ob-
vodný úrad životného prostre-
dia vo svojom rozhodnutí záro-
veň obci uložil povinnosť vyko-
nať náhradnú výsadbu v takom 
rozsahu aký bol povolený výrub. 
Náhradná výsadba za vyrúbané 
dreviny už bude z takých druhov 
drevín a tak lokalizovaných, aby 
do budúcna nespôsobovali po-
škodzovanie, ani ohrozovanie 
osôb, ani majetku. 
   Ďalším miestom, kde sa budú 
odstraňovať stromy je areál ma-
terskej školy, kde sa bude rea-

lizovať rekonštrukcia oplotenia. 
Stromy majú výraznú povrcho-
vú koreňovú sústavu zasahujú-
cu až do oplotenia. Dreviny sú 
vysadené neďaleko vzdušného 
elektrického vedenia, rovnobež-
ne s ním tak, že vedenie v súčas-
nosti prechádza cez ich koruny. 
Zasahujú do ochranného pásma 
elektrického vedenia, ktoré môžu 
poškodiť, prípadne zničiť (popre-
tŕhať vodiče). 
   Okrem toho budeme robiť výrub 
na ďalších plochách v obci a to 
pri budove základnej umeleckej 
školy a na ulici Štúrovej pri špe-
ciálnej škole v súvislosti s pláno-
vanou realizáciou nových parko-
vacích plôch. Súhlas bol vydaný 
aj na výrub jaseňa na ulici Oslo-
boditeľov 18, ktorý rastie v tes-
nej blízkosti hospodárskej budo-
vy a jej majiteľ ho žiada odstrániť. 
   Z uvedeného vyplýva, že obec 
vo svojej sumárnej žiadosti, po-
žadovala o výrub len takých dre-
vín, ktoré sú skutočne poškodzu-
júce, reálne ohrozujúce, prípad-
ne potenciálne vo zvýšenej mie-
re ohrozujúce a negatívne ná-
sledky rastu drevín nie je mož-
né odstrániť len orezaním ale-
bo ošetrením. 

M.K.

Františka Pohančaníková, Ždiarska 47, 93 r.

Ďakujeme všetkým priateľom a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s našim bratrancom a priateľom

Milanom Šuchaňom.
Budeme vždy spomínať na Tvoj humor, ďakujeme.

Ivan Kráľovič

   Nuž bolo to asi jediné, čo po ja-
ponsky vedel, ale veru, ako sa mu 
to zišlo. Škoda, že sa ten šofér ne-
stretol s niektorým s hrdinov z fi l-
mu Limonádový Joe, alebo Winne-
tou lebo vedel všetky texty z tých-
to fi lmov a z mnohých iných naspa-
mäť. To by mali cestujúci zábavu. A 
veru veľakrát sa celý autobus re-
hotal, aj keď robil na iných spojoch, 
až tak, že veľakrát mnohí zabud-
li vystúpiť, alebo naschvál sa viez-
li trochu ďalej, len aby dopočuli ko-
niec vtipu, alebo príbehu.

Už len spomienka
   Jedného zimného dňa na Srdiečku vstupuje do autobusu SAD 
skupina japonských turistov a šofér na nich po japonsky. Síce len 
jednu krátku vetu, no ostali takí zaskočení, že pozerali s otvorený-
mi ústami. Možno doteraz v Japonsku svojim známym hovoria, že 
niekde na Slovensku sú šoféri, čo určite slúžili v japonskej armáde, 
lebo to, čo ten šofér vtedy v autobuse povedal bol akýsi rozkaz ge-
nerála svojim podriadeným z jedného japonského fi lmu (pozn. pre 
pamätníkov: bol to japonský fi lm Gamera kontra Gaos).

   Takto netradične som musel za-
čať písať o svojom kamarátovi, 
veľmi dobrom človeku Milanovi Šu-
chaňovi, lebo kdekoľvek bol, všade 
roznášal vtip, dobrú náladu a opti-
mizmus. Tuli (pod týmto menom ho 
všetci poznali) mal na celom svete 
hádam len jedného človeka, ktorý 
sa na neho hneval - jedného staré-
ho Róma, ktorého, keďže bol opi-
tý, nechcel pustiť Tuli do autobu-
su. Vtedy mu ten starý Róm pove-
dal pamätnú vetu: “Viete pán šo-
fér Pán Božko sú zdržanlivý”. Tuli 

mal takýchto vtipných príhod a ci-
tátov plné vrece. Bohužiaľ, ich veľ-
mi málo napísal, takže väčšina z 
nich odišla s ním.
   Áno, 26. januára Pán Božkovi 
došla “zdržanlivosť” a povolal si ho 
k sebe vo veku 53 rokov. Naposle-
dy sme sa rozlúčili s dobrým ka-
marátom a veľkým talentom. Bol 
to muzikant, vynikajúci spevák, 
divadelník, písal scenáre, repor-
táže, rozprávky, bol výrobcom fu-
jár, píšťaliek a krojov, no jeho naj-
väčšia láska bol volant. Mohli ste 
ho vidieť v traktore, V3S-ke, Tatre, 
autobuse, nedivil by som sa, keby 
“odkeroval” aj ponorku.
   Mal som tú česť, že som s ním tri-
násť rokov hral v country kapele Tu-
libanda. Tuli bol taký výrazný zjav, že 
skupina sa nemohla volať nijak inak, 
len Tulibanda. Pesničky od Micha-
la Tučného a vtipné komentáre - to 
bola jeho parketa, na toto sa teši-
li všetci naši priaznivci, no zároveň 

sme sa tešili na každé vystúpenie 
aj my ostatní. Bol taktiež zakladajú-
cim členom mužskej speváckej sku-
piny FS Brezinky v Polomke a sólis-
tom FS Brezinky, s ktorou precesto-
val kus sveta. S týchto zájazdov mali 
najväčšiu radosť ostatní členovia 
Breziniek, lebo keď s nimi išiel Tuli, 
tak mali o zábavu postarané. Dalo by 
sa o ňom písať ešte veľa, ale on by 
už aj na toto šomral a po-
vedal by: “Veď ma už teľo 
nechváľ, veď sú aj šikov-
nejši ľuďe”. Nuž isteže sú, 
ale my už nemáme Tuliho.
   Na záver mi už ostá-
va iba sľúbiť, že country 
skupina Tulibanda aj FS 
Brezinky budú pokračo-
vať v práci, že nikdy ne-
podlezieme latku, ktorú si 
veru hodne vysoko pod-
vihol. Tvoja práca určite 
nebude zabudnutá, veď 
po svete sa motajú tvo-

je fujarky, nosia sa tvoje bruslia-
ky na “moderných sieťach” sú tvo-
je pesničky, fotky, videa, a moja je-
den a pol ročná vnučka si už sama 
púšťa tvoje CD a vykrikuje pritom 
“tani, tani, Tuli, Tuli”. Zbohom Tuli, 
pozdravuj tam pri nebeských brá-
nach, veď ty už vieš koho!

Ferdinand Hrablay
(uverejnené aj v Horehroní č. 5)

Tuli na zájazde s Tulibandou, akože ináč - za volantom.
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   Ak ste v prvú februárovú nedeľu zo základnej ško-
ly počuli hlasné tóny energickej, tanečnej hudby, tak 
ste sa nemýlili. ZUŠ - ka po náročnom decembrovom 
programe troch adventných koncertoch a po rozda-
ní polročných hodnotení žiakov, nevydýchla ani na 
chvíľu. Začiatok druhého školského polroku odštarto-
vala atraktívnou akciou tanečného odboru s názvom 
„Tanečné nádeje Horehronia“. Nešlo o nový projekt, 
ale o tretí ročník regionálnej pohárovej tanečnej sú-
ťaže horehronských obcí. Keďže náš tanečný odbor 
navštevujú deti takmer zo všetkých obcí Horehronu, 
nedala sa žiadna obec zahanbiť a účasťou sa môže-
me naozaj pochváliť. Deti prišli podporiť nielen rodi-
čia, ale aj starí rodičia, súrodenci, susedia, kamará-
ti, známi. Program súťaže bol bohatý. Okrem samot-
ného súťaženia, diváci mohli vidieť roztomilé vystú-
penie najmladších z MŠ Pohorelá. Malé 5-ročné diev-
čatká vyzerali ako malé princezné zo skutočnej roz-
právky. Pavjel Rochniak by mohol prísť načerpať fan-
táziu na novú plesovú sezónu účesov a róby by závi-
del aj Fero Mikloško. 
   Nasledovalo nesúťažné vystúpenie nášho registro-
vaného tanečného páru Erika Bošeľu z Heľpy a Timei 
Tyčiakovej. Okrem štandardných tancov ako 
waltz, quickstep, tango, passo doble predvied-
li aj latinsko – americké tance cha-cha, rumba, 
samba. Deti sa mohli práve na tomto tanečnom 
páre presvedčiť, že poctivý tréning a cieľavedo-
mosť vedú naozaj k neuveriteľným výsledkom. 
K záveru nemohlo chýbať impozantné vystú-
penie profesionálneho tanečného páru, kde 
pán učiteľ nášho tanečného odboru Juraj Bor-
sek so svojou tanečnou partnerkou rozprúdili 
krv v žilách. Žiaci (a aj niektorí ockovia ) so za-
tajeným dychom sledovali tanečné kroky, tech-
niku, prvky, pózy. Deti už ale netrpezlivo čaka-
li na vyhodnotenie výsledkov, ktoré sprevádzal 
silný aplauz, šťastie, slzy a možno aj sklama-
nie. No netreba sa po jednom neúspechu vzdá-
vať! Úspechom je už  to, že deti vykonávajú čin-
nosť prospešnú pre ich rozvoj tela, duše, emo-
cionality, empatie, estetického vnímania a cíte-
nia a slušného správania. Treba usilovnejšie na 
sebe pracovať a výsledky sa určite dostavia!

   Nemohli sme si predstaviť krajší záver celej taneč-
nej súťaže ako spoločné súťaženie žiakov so svojimi 
rodičmi. Hodnotilo prísne oko divákov. Ockovia nevá-
hali pozvať do tanca svoje dcéry a so zápalom tan-
covali improvizačné kroky s vlastnými choreografi c-
kými prvkami, ktoré by aj Ďurovčík ohodnotil vysoký-
mi známkami. 
   Deti boli ocenené diplomami, medailami, vecnými ce-
nami a sladkosťou. Súťaž bola fi nancovaná z fi nanč-
ných prostriedkov pre záujmovú činnosť žiakov CVČ 
Polomka. Fotografi e z akcie si budete môcť pozrieť 
na našej webovej stránke www.zuspolomka.sk a vý-
ber bude aj v našej vitríne oproti obecného úradu. Ka-
merový záznam zo súťaže si môžete zdarma objed-
nať u svojho učiteľa. 
Na záver chcem poďakovať pánovi starostovi za pod-
poru tejto myšlienky a akcie, pani riaditeľke ZŠ za po-
skytnutie priestoru telocvične, Zdenkovi Šándorovi 
a pánovi Heretovi za profesionálnu fotografi ckú prácu, 
pani Skladanej za chlebíčky a koláčiky, Monike Ševco-
vej za kamerový záznam, porotcom, DJ-ovi, lepičom 
plagátov, poštárkam letáčikov a Jurajovi Borsekovi. 

Stanislava Skladaná, riaditeľka ZUŠ Polomka

Folklórna skupina Brezinky ďakuje nemenovanej rodine, ktorá 
fi nančne podporila našu skupinu. Veľmi si to vážime.

   Rád by som objasnil vzniknutú situáciu. Skúšku funkčnos-
ti ozvučovacieho zariadenia a teda aj mikrofónov vykonávam 
pravidelne. Zariadenie bolo pred spomínaným obradom plne 
funkčné. Počas kňazského obradu tak isto a zlyhanie mikrofó-
nu nastalo počas príhovoru pani Pisárovej, keď sa v priestore 
na vyvýšenom pódiu nachádzalo a pohybovalo veľa ľudí, ktorí 
stáli na kábli ozvučovacieho zariadenia, a pohybom nôh mohli 
zapríčiniť stratu kontaktu a tým aj prenosu zvuku. Nakoľko sa 
počas obradu nachádzam v inej miestnosti ako je obradná, 
o vzniknutom výpadku som nevedel. Mrzí ma to, a v prípa-
de že by mi niekto z prítomných poruchu oznámil, bol by som 
vzniknutú situáciu riešil. Ozvučovacie zariadenie bolo pred aj 
po spomínanom obrade funkčné.                       Jozef Buvala

Nesieme ti v dlani vôňu orgovánu,
v srdci spomienky zelené,
v náručí kus domova.
Viac priniesť v žiali nevieme.

Poprosíme drozda z oblohy,
aby ti spieval na cestu,
do hviezdnych diaľok, výšavy,
na dlhú, tichú siestu.

Čierny drozd peje trúchlivo,
slza mu z oka padá,
je nás tu celá skupina,
čo mala ťa tak rada.

Zbohom buď, drahý náš,
vrúcny nás smútok delí,
viac ti dať teraz nevieme,
čo ako by sme chceli.

Česť tvojej pamiatke

Pochmúrne ráno februára,
hľadanie v mrakoch svit slnka,
spomienka ešte nezhára
a potok sviežo žblnká.
Veky derie sa dolinou
zviazaný s jej históriou.
On pamätá si radovánky
v čase, keď smažili sa fánky.
Muziky, svadby a mnoho asi,
zábavy pestré, pochovanie basy.
Dnes nášho srdca zábrany
nevpustia radosť do brány,
do brány veselosti ducha,
nie, to ešte, to ešte neprislúcha.
A predsa chceme pochovať
zájdené striebro slávy našej.
Kto by mu chcel dnes ruku dať ?!
Stráca sa všetka nádej.
Tak nie je iná možnosť 
medzi siedmimi možnosťami?
Neozdobí nás rodu cnosť
v budúcich rokoch dejinami.
Z povrchu zeme zmizne navždy
histórie bašta – panský dom,
len povzdych vyjadrí každý-
ten, čo vie veľa, preveľa o ňom.
Vie všetko to, čo sa stratí,
a to, čo sa už nikdy nevráti.

Mária Oceľová
   Fašiangy predstavujú obdobie od 
Troch kráľov do Popolcovej stre-
dy. Tradičné úkony, charakteris-
tické pre fašiangové obdobie mali 
blahodárne pôsobiť na očakávanú 
dobrú úrodu. Fašiangy boli časom 
priadok, zakáľačiek, svadieb, kto-
ré sprevádzali zábavy i fašiango-
vé sprievody masiek. Maskovanie 
v obradoch a hrách už od najstar-
ších čias spĺňalo magicko-rituálne 
a neskôr aj spoločensky zábavné 
funkcie. Samotné masky predsta-

Fašiangy
vujú zvykoslovné predmety vyro-
bené z najrozličnejších, v ľudovom 
prostredí dostupných materiálov.
   FAŠIANGY- symbol veselos-
ti, zábavy, hodovania a pitia. Také 
boli fašiangy v minulosti a také sú 
v redukovanej podobe takmer vo 
všetkých regiónoch Slovenska i 
dnes. Po nich nasleduje čas šty-
ridsaťdňového pôstu. Na Sloven-
skom vidieku v minulosti k fašian-
gom patrili neodmysliteľné zakáľač-
ky, maškary a muzika. Mnohé dedi-

ny a osady si tieto obyčaje zachová-
vajú dodnes. Vyvrcholenie fašian-
gových sviatkov bolo vo fašiangový 
utorok – posledná muzika spojená 
s pochovávaním basy. V mestách 
sa zase v čase fašiangov okrem 
tanečných zábav a plesov kona-
li rôzne sprievody remeselníckych 
cechov, súťažné hry, prijímanie uč-
ňov za tovarišov a pod. Fašiangy je 
i čas stretávania sa, spoločenských 
posedení a akéhosi „vzývania“, aby 
rok, ktorý sa len nedávno začal, bol 
štedrý a bohatý ako fašiangový čas.

-rr-

Tanečná súťaž Horehronských obcí
v Polomke !

Je ticho po bolesti...
V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu a predsa nás ich príchod prekva-
pí. Bolestne sa nás dotkla smutná správa o odchode nášho súboristu, kamaráta, prí-
buzného, spoluobčana Milana Šuchaňa. I keď ho trápila ťažká choroba, nechcel sa jej 
poddať. Úporne sa jej bránil, chlapsky sa s ňou pasoval, rovnako ako so všetkými ťaž-
kosťami vo svojom živote. Napriek všetkému úsiliu tento boj prehral.

Až zomriem, na svete nič sa nestane a nezmení.
Len ja stratím svoj život. Smrti sa nebojím, smrť nie je zlá,
smrť je len kus života ťažkého. Čo strašné je, čo zlé je, to umieranie je.“

   A tak sme 
s a  v š e t c i 
sním prišli 
rozlúčiť, aby 
sme vzda-
li úctu jeho 

zakončenému životu. Aby sme 
vzdali úctu k človeku, ktorého 
sme mali radi a on mal rád nás. 
Mali sme radi jeho spev, jeho 

vtip, jeho slovné hračky. Mali 
sme ho radi ako herca, spevá-
ka aj zabávača. Mali sme radi 
jeho vystúpenia. A tak sme sa 
zišli na jeho poslednom, na tom 
najsmutnejšom. Preto mu po-
šlime pomyselný potlesk tam, 
kdesi do diaľky, potlesk posled-
ný... Nech tam, kdesi počujú, 
že tu s nami prežil plodné roky.

   Keď človek odchádza, už sa 
nevracia. No tu zanecháva nie-
čo, čo môže zostať iba po člove-
ku. Zostane tu jeho práca, jeho 
skutky, činnosť, ktorú vykonal 
pre dobro ľudskej spoločnosti. 
Zostanú tu jeho stopy, šľapa-
je kamsi sa predierajúce, kam-
si namierené ľudsky povedome 
a mnohým nám dôverne zná-

A už len dovetok:
   Milan poukazoval na chyby 
okolo nás a nebál sa ich na-
zvať pravým menom. Asi by sa 
iba pousmial na tom, že na jeho 
(a nielen na jeho) pohrebe pre-
stali fungovať mikrofóny a vtipne 
by to okomentoval. Pre nás prí-
tomných sa to ale nezdá vtipné, 
že v 21. storočí pri takej vyspe-
lej technike, keď každý mesiac 
čítame v novinkách, ako sa naša 
obec buduje a zveľaďuje, nefun-
gujú také základné veci, ktorými 
sa pred všetkými zúčastnenými 
(hlavne cudzími) prezentujeme.

Marta Pisárová

me. A tak sa lúčime s naším čle-
nom, kamarátom, v mene jeho 
najväčšej rodiny – folklórnej... 
Nikdy na Teba nezabudneme.

Poďakovanie

To, čo sa stratí, sa nikdy nevráti

Ozvučenie v Dome smútku

Pranostiky na február
Keď je suchý február, je mokrý august. Keď je február na sneh 
bohatý, býva marec suchý. Keď v tomto mesiaci Mliečna ces-
ta na nebi jasná, budúci rok bude hojný. Keď vo februári mráz 
ostro drží, to dlho nepodrží. Ak netrkne február zimu, aspoň 
do nej kopne. Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.
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 samostatne stojace garáže a za sa-
mostatné stavby hromadných garáží a 
stavby určené alebo používané na tie-
to účely, postavené mimo bytových do-
mov na 0,03 € za každý aj začatý m2 
zastavanej plochy, priemyselnej stavby, 
stavby, slúžiace energetike, stavby, slú-
žiace, stavebníctvu, stavby využívané 
na skladovanie vlastnej produkcie vrá-
tane stavieb na vlastnú administratívu v 
sume  0,03 € za  každé ďalšie podlažie 
okrem prvého nadzemného podlažia, 
stavby na ostatné podnikanie a na zá-
robkovú činnosť, skladovanie a admi-
nistratívu súvisiacu s ostatným podni-
kaním a zárobkovou činnosťou v sume 
0,03 € za  každé ďalšie podlažie okrem 
prvého nadzemného podlažia, ostat-
ných stavieb neuvedených v písme-
nách a) až e) v sume 0,03 € za  každé 
ďalšie podlažie okrem prvého nadzem-
ného podlažia.

Daň z bytov
§ 7

Sadzba dane 
   Ročná sadzba dane z bytov podľa § 
16 ods. 1 zákona o miestnych daniach 
a poplatku je 0,033 € za každý aj zača-
tý m2 podlahovej plochy bytu a nebyto-
vého priestoru. 
   Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú 
v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:
bytov na 0,077 € za každý začatý m2 
podlahovej plochy bytu,
nebytových priestorov na 0,077 € za 
každý začatý m2 podlahovej plochy ne-
bytového priestoru.
spoločné ustanovenia pre daň z ne-
hnuteľností 

§ 8
Oslobodenie od dane 

Správca dane oslobodzuje od dane 
z pozemkov 

Všeobecne záväzné nariadenie
obce Polomka

o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 52/2012
(Pokrač. z min. čísla)

pozemky, na ktorých sú cintoríny, ko-
lumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky. 
Správca dane oslobodzuje od dane 
z pozemkov a od dane zo stavieb vlast-
níka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku čin-
nosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. 
o dobrovoľníctve a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v prospech obce 
na podporu plnenia jej úloh.  
Správca dane znižuje daň zo stavieb 
na bývanie uvedených v § 6 ods. 2 
písm. a) a d)  tohto nariadenia o 50% 
zo sadzby dane, vo vlastníctve osôb 
s ťažkým zdravotným postihnutím, ale-
bo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držite-
ľov preukazu občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím s potrebou sprievod-
cu, ako aj prevažne alebo úplne bez-
vládnych občanov, ktoré slúžia na ich 
trvalé bývanie. 
Fyzická osoba v priebehu príslušného 
zdaňovacieho obdobia písomne po-
žiada obecný úrad obce o oslobode-
nie alebo zníženie dane do 30 dní odo 
dňa vzniku alebo zániku oslobodenia 
od dane alebo zníženia dane. V žia-
dosti uvedie skutočnosti, rozhodujúce 
pre vznik a zánik oslobodenia od da-
nie alebo zníženia dane a každú zme-
nu týchto skutočnosti je povinná ozná-
miť obecnému úradu obce do 30 dní 
odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo 
ich zmeny nastali. 
Daňovník  k žiadosti o oslobodenie od 
dane alebo zníženie dane doloží: 
Občan s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, preukaz občana s ťažkým zdravot-
ným postihnutím. 

tretia časť 
daň za psa

§ 10
Sadzba dane

   Správca dane určuje sadzbu dane 

4,- € za jedného psa a kalendárny 
rok. Takto určená sadzba dane platí 
za každého ďalšieho psa u toho isté-
ho daňovníka.

štvrtá časť 
daň za užívanie verejného

priestranstva

§ 12
Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za 
osobitné užívanie verejného priestran-
stva: 
za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho 
na poskytovanie služieb a predajného 
zariadenia 1,57 € za každý aj začatý m2 
a každý aj začatý deň, 
za umiestnenie stavebného zariadenia 
0,11. € za každý aj začatý m2 a každý 
aj začatý deň, 
za umiestnenie zariadenia cirkusu, 
zariadenia lunaparku a iných atrakcií 
1,70 € za každý aj začatý m2 a každý 
aj začatý deň, 
za umiestnenie skládky 0,11 € za kaž-
dý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
za trvalé parkovanie vozidla mimo strá-
ženého parkoviska 0,07 € za každý aj 
začatý m2 a každý aj začatý deň.

PIATA ČASŤ 
daň za predajné automaty

§ 13
Sadzba dane

   Správca dane určuje sadzbu dane za 
predajné automaty: 
35,- € za jeden predajný automat a ka-
lendárny rok, obsahujúci v skladbe 
ponúkaného tovaru najviac 10 dru-
hov tovaru, 
175,- € za jeden predajný automat a ka-
lendárny rok, obsahujúci v skladbe po-
núkaného tovaru najviac 10 druhov to-
varu, ak skladba ponúkaného tovaru 
obsahuje tabakové výrobky alebo al-
koholické nápoje,
70,- € za jeden predajný automat 
a kalendárny rok s viac ako 10 dru-
hov tovaru, 
350,- € za jeden predajný automat a ka-
lendárny rok s viac ako 10 druhov tova-

ru, ak skladba ponúkaného tovaru ob-
sahuje tabakové výrobky alebo alko-
holické nápoje. 

§ 14
Rozsah a spôsob vedenia preuká-

zanej evidencie
     Daňovník je povinný viesť písomne 
preukázanú evidenciu o počte prevádz-
kovania predajných automatov. Strany 
v evidencii je daňovník povinný očís-
lovať a predložiť evidenciu správcovi 
dane do 30 dní od vzniku daňovej po-
vinnosti na opečiatkovanie a potvrde-
nie správnosti začatia vedenia eviden-
cie. Evidencia o počte prevádzkovania 
predajných automatov musí obsahovať: 
deň začatia prevádzkovania predajné-
ho automatu,
deň ukončenia prevádzkovania predaj-
ného automatu,
druh, typ a názov predajného automatu,
výrobné číslo predajného automatu,
obsah skladby ponúkaného tovaru do 
10 druhov tovaru, 
obsah skladby ponúkaného tovaru nad 
10 druhov tovaru,
miesto umiestnenia predajného au-
tomatu. 
    Evidenciu je daňovník povinný na vý-
zvu správcu dane predložiť pri kontrole 
alebo ju doručiť správcovi dane v leho-
te stanovenej vo výzve. 

§ 15
Spôsob identifi kácie predajných 

automatov
   Daňovník je povinný k priznaniu k dani 
za predajné automaty predložiť správ-
covi dane hodnoverné doklady výrob-
cu, ktoré identifi kujú predajný automat. 

ŠIESTA časť 
daň za nevýherné hracie prístroje

§ 16
Sadzba dane

   Správca dane určuje sadzbu dane za 
nevýherné hracie prístroje: 
220,- € za jeden elektronický prístroj 
na počítačové hry a kalendárny rok, 
28,- € za jeden mechanický prístroj - bi-
liard a kalendárny rok, 

28,- € za jeden mechanický prístroj - 
stolný futbal a kalendárny rok, 
28,- € za jeden mechanický prístroj 
-  stolný hokej a kalendárny rok, 
28,- € za jeden mechanický prístroj - 
šípky a kalendárny rok, 
55,- € za jeden elektronický prístroj - 
šípky a kalendárny rok, 
44,- € za jeden automat a kalendár-
ny rok,
10,50 € za jedno iné zariadenie na zá-
bavné hry ako je uvedené v písm. a) až 
g) a kalendárny rok. 

§ 17
Rozsah a spôsob vedenia preuká-

zanej evidencie 
   Daňovník je povinný viesť písom-
ne preukázanú evidenciu o počte pre-
vádzkovania nevýherných hracích  prí-
strojov. Strany v evidencii je daňovník 
povinný očíslovať a predložiť eviden-
ciu správcovi dane do 30 dní od vzni-
ku daňovej povinnosti na opečiatkova-
nie a potvrdenie správnosti začatia ve-
denia evidencie. Evidencia o počte pre-
vádzkovania nevýherných hracích prí-
strojov musí obsahovať: 
deň začatia prevádzkovania nevýher-
ného hracieho prístroja,
deň ukončenia prevádzkovania nevý-
herného hracieho prístroja,
druh, typ a názov nevýherného hracie-
ho prístroja,
výrobné číslo nevýherného hracie-
ho prístroja,
miesto umiestnenia nevýherného hra-
cieho prístroja.
    Evidenciu je daňovník povinný k pri-
znaniu k dani za nevýherné hracie prí-
stroje predložiť pri kontrole alebo ju do-
ručiť správcovi dane v lehote stanove-
nej vo výzve. 

§ 18
Spôsob identifi kácie nevýherných 

hracích prístrojov
   Daňovník je povinný k priznaniu k dani 
za nevýherné hracie prístroje predlo-
žiť správcovi dane hodnoverné dokla-
dy výrobcu, ktoré identifi kujú nevýher-
ný hrací prístroj. 

(Dokonč. v budúcom čísle)

   Dňa 26.12.2012 sa uskutočnil II. ročník vianočného volejba-
lového turnaja ulíc v našej obci Polomka. Turnaja sa zúčastnili 
hráči piatich ulíc v družstvách Hradská, Košarky, Kaštieľ, Potok, 
Záhradná. Hosťom bolo družstvo z Heľpy. V príjemnej vianočnej 
atmosfére zvíťazilo družstvo Hradská pred Heľpou a Košarkami.
   O volejbal je v Polomke medzi mladými ľuďmi záujem, preto 
už v základnej škole navštevujú volejbalový krúžok žiaci 7.-9. 
ročníka. Skôr narodení nadšenci tohto športu pravidelne trénu-
jú každú stredu o 18.00 hod v telocvični ZŠ. Veríme, že záu-
jem o túto loptovú hru v našej obci bude stúpať, preto Vás radi 
uvítame v telocvični.                                                 Ján Černák

Neprehliadnite
Aj v našej obci pôsobia organizácie, ktoré sa uchádzajú o 2% z vašich daní. Prejavte patrič-
nú dávku lokálpatriotizmu a vyberte si jednu z nich, ktorej fi nančnú podporu poukážeme.

Základná umelecká škola v Polomke
si Vás dovoľujem osloviť aby ste pri podávaní

daňového priznania mysleli na našu školu
a venovali nám 2%.

Naše údaje: IČO: 35991402
Obchodné meno:

Občianske združenie pri ZUŠ v Polomke
Sídlo: Osloboditeľov 8, 976 66 Polomka

Právna forma: Občianske združenie
Tlačivá a ďalšie informácie nájdete:

www.zuspolomka.sk, riaditeľka 0911 642 101
!!! Tlačivá: Vyhlásenie o poukázaní 2%

a Potvrdenie o zaplatení dane
nám môžete do 30.3.2013 priniesť do ZUŠ-ky
a my to za Vás odnesieme na daňový úrad !!!

Obchodné meno (Názov): Rodičovské združenie 
pri Základnej škole v Polomke

Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37832328

Sídlo: 97666 Polomka, Komenského 34

Obchodné meno (Názov): Pumpa fi t-klub Polomka
Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42187958
Sídlo: 97666 Polomka, Jesenského 4

Obchodné meno (Názov): Dobrovoľný hasičský 
zbor Polomka

Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 00177474/4105

Sídlo: 97666 Polomka , Osloboditeľov č. 12

Obchodné meno (Názov): Telovýchovná jednota 
TATRAN Polomka

Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 17060362

Sídlo: 97666 Polomka, Osloboditeľov 12

Obchodné meno (Názov):
SPOLOK PRE

OBNOVU DEDINY
Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 37820150
Sídlo: 97666 Polomka, Kukučínova 3

Obchodné meno (Názov):
BELKO MOTO TEAM

Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 35980389

Sídlo: 97666 Polomka, Sládkovičova 33

Vianočný volejbalový turnaj


