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Informácie o fon-
doch z EÚ
Zasadalo Ob. zastup.
Naši pedagógovia v 
Česku
Polomka v obrazoch
Kejda

   Obecný úrad v Polomke oznamuje občanom, že je zmena 
v platení dane za psa. Majitelia psov už nemajú povinnosť 
daň zaplatiť do konca januára bez vyrúbenia. Daň za psa sa 
bude platiť spolu s daňou z nehnuteľnosti po zaslaní spo-
ločného rozhodnutia, a to v termíne do 30 dní od doručenia. 
   Do konca januára je potrebné nahlásiť na obecný úrad 
zmeny t.j. odhlásiť z evidencie psov, ktoré uhynuli, stratili 
sa alebo boli utratené a prihlásiť nových psov. Na obecnom 
úrade je k tomu tlačivo, v ktorom sa eviduje: číslo známky, 
vek a plemeno psa, účel a miesto držania psa. 
   Zároveň do konca januára je potrebné nahlásiť aj zme-
ny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti t.j. dane z pozemkov, 
dane zo stavieb a bytov. Každý, kto v roku 2013 nadobu-
dol nehnuteľnosť má povinnosť podať na predpísanom tla-
čive daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Spôsoby na-
dobudnutia nehnuteľnosti sú rôzne: kúpa, zdedenie, prená-
jom pozemkov, dokončenie novostavieb kolaudáciou, ale aj 
dokončenie drobnej stavby napr. garáže, skladu a podobne. 
   Podrobnejšie informácie dostanete na obecnom úrade.

Mária Kohútová, správa miestnych daní

   Každý rok sa 1. januára schádzajú štátni a cirkev-
ní predstavitelia v chrámoch, aby spoločne prosili 
v prvý deň nového roka o pokoj a požehnanie pre svoj 
národ. Nie je to inak ani v našej obci. Na novoročnej 
svätej omši sa zúčastnili poslanci obecného zastu-
piteľstva, starosta obce Ing. Ján Lihan, zamestnanci 
obecného úradu spolu s predstaviteľmi cirkvi a far-
níkmi a členovia folklórnej skupiny Brezinky. Spoloč-
ne prosili o požehnanie pre Polomku a všetkých jej 
obyvateľov. Po svätej omši na farskom úrade spoloč-
ne privítali Nový rok. Novoročný prípitok a spoločné 
modlitby duchovného otca sa niesli v duchu prosieb 
o blaho našich občanov a farníkov.

-rr-

Vážení spoluobčania!

   Dovoľte mi, aby som sa vám v tento slávnost-
ný deň Nového roka prihovoril z tohto miesta. 
Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale pre 
každého z nás znamená aj začiatok nových 
plánov, predsavzatí a určenie si nových cie-
ľov, ktoré by sme počas nastávajúceho  roka 
2014 chceli uskutočniť. V súkromnom i pracov-
nom živote. Je to však aj čas obzretia sa späť 
a zhodnotenia toho, čo sme uplynulý rok zažili, 
vykonali či nestihli urobiť. Život človeka je sám 
o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé 
dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, 
ako aj dni dobré, veselé radostné a šťastné. 
A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, roz-
víjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré 
určite počas nastúpenej cesty prídu. 
   Aj samotná obec počas uplynulého roka pre-
konávala prekážky, ale sa aj tešila z dokonče-
ných diel a úspechov. Dúfam, že vy občania 
ste prežívali úspechy Polomky a všetky pozi-
tívne udalosti, ako aj vykonané práce na zve-
ľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Preto-
že všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie 
života občanov, Vášho života v Polomke. Na-
priek hektickej dobe, v ktorej žijeme, vyšším 
požiadavkám na ľudí, techniku a infraštruktú-
ru, stále nedostatočným fi nančným zdrojom 
som presvedčený, že zveľaďovať Polomku a 
zvyšovať úroveň kvality života v našej obci sa 
nám spoločnými silami darí.
   Rok 2013 sa niesol v znamení veľkých in-
vestičných stavieb a rekonštrukcií. Dominova-
lo dokončenie kanalizačnej siete a následná 
pokládka asfaltových kobercov, ktoré prispeli 
k bezpečnosti dopravy, ako aj k zvýšeniu kom-
fortu bývania v našej obci.
   V uplynulom roku sme sa zamerali aj na re-
konštrukciu budov vo vlastníctve obce. Nový 
šat získala materská škola, umelecká škola, 
zdravotné stredisko. Mali sme na zreteli nie-
len estetickú stránku, ale aj energetickú. Nové 
okná a zateplenie budov zvýšia celkový tep-
lotný komfort a znížia náklady na vykurova-
nie. Konečne sa podarilo zrealizovať aj nároč-

ný projekt zmeny palivovej základne v ZŠ. Na 
nový systém vykurovania sú napojené budo-
vy základnej školy, materskej školy, umelec-
kej školy, kultúrny dom, lekáreň a obecný úrad. 
   V lyžiarskom stredisku sme započali výstav-
bu rozšírenia kuchyne. Nesmieme však za-
spať na vavrínoch, a preto je potrebné kvalitu 
služieb neustále zvyšovať tak, ako to dovoľujú 
možnosti obce. 
   No nielen stavebným ruchom žije obec. Kul-
túra, šport a duchovná oblasť sú neoddeliteľ-
nou súčasťou života obce. Obec snaží vše-
možne pomôcť a prispieť organizáciám, kto-
ré rozvíjajú túto stránku života obce fi nančný-
mi prostriedkami.
   Veľa času by bolo potrebné na vymenovanie 
všetkého čo sa urobilo. V tento slávnostný deň 
Nového roka je však potrebné hľadieť dopre-
du, na dni, ktoré sú pred nami a naplánovať to 
všetko, čo je ešte potrebné urobiť.
   Aj v tomto roku – roku 2014- má obec mnohé 
plány. Medzi základné priority patrí dobudova-
nie areálu MŠ, vytvorenie parkovacích plôch, 
asfaltovanie ulíc Záhradná, Kaštieľna a uličiek 
z SNP na Štúrovu, rekonštrukcia parku v cen-
tre obce. Opravu budov začíname kultúrnym 
domom. 
   Obec v roku 2013 hospodárila s vyrovnaným 
rozpočtom a bez úveru.
   Mnohé v našej obci je potrebné vybudovať, 
vylepšiť a skrášliť. Na to je však potrebné veľa 
úsilia, práce, jednaní, projektov, ale i dobrej 
vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie.
   Využívam túto príležitosť poďakovať sa 
všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou 
prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu 
jej kultúrneho i duchovného života, pretože bu-
dúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.
   Do nového roka 2014 Vám občanom prajem 
viac krajších dní ako tých horších, viac lásky 
ako nenávisti, viac hojnosti a radosti ako smút-
ku a trápenia. Pevné zdravie a veľa úspechov 
v pracovnom i osobnom živote.
Šťastný a úspešný rok 2014

Ing. Ján Lihan,
starosta obce

   Na základe schváleného Všeobecne záväzného naria-
denia  o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014, 
sa stanovil poplatok za zvoz TKO nasledovne:
12 € - na osobu v domácnosti,  ktorá neseparuje odpad
10 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje odpad
5 € - študent bývajúci na internáte – je potrebné doložiť 
potvrdenie z internátu alebo školy
5 € - občania pracujúci v Bratislave alebo v Košiciach, ale-
bo v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej 
zmluvy.
   Poplatok na rok 2014 je možné uhradiť každý pracovný 
deň v čase od 7.00 -11.00 a od 12.00-15.00 v kancelárii 
úseku VVS v kultúrnom dome vchod zozadu KD.
   Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minulom roku 
uplatnili zľavu na poplatku za TKO a nedoložili pracovnú 
zmluvu alebo potvrdenie o návšteve školy, aby ho predlo-
žili pri úhrade poplatku za rok 2014. V opačnom prípade 
budú musieť poskytnutú zľavu doplatiť.

Novoročný príhovor starostu obce

Informácie o dani za psa
a dani z nehnuteľnosti

Poplatok za zber
a likvidáciu TKO

Nový Rok



Lásku měla na rtech, dobrotu v srdci,
poctivost ve své duši.
Taková byla moje stará mama.

Paulína Skalošová
u které si 8. ledna 2014 vzpomenu
smutné 35. výročí od jejího úmrtí.

Kdo jste ji znali vzpomente se mnou.
S láskou a úctou vnuk Vladimír

...
Odišiel veselý človek,
každý ho mal rád,
odišiel do nenávratna,
teraz budeme chvíľu spomínať.
Dňa 24. januára uplynul rok, čo sme sa na-
vždy rozlúčili s nezabudnuteľným

Milanom Šuchaňom
S láskou, úctou a obdivom spomína

brat Vladimír, folklórna skupina Brezinky
a Tulibanda

...
Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť,
navždy prestalo pre Teba slnko hriať.
Ale tí, čo Ťa milovali,
nikdy neprestanú na Teba spomínať.
Dňa 24. januára si pripomenieme nedožité 
90-te narodeniny nášho otca, svokra, staré-
ho otca a príbuzného

Pavla Švidraňa
Spomína syn Ján s manželkou Elenou

a vnúčatá
...

Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až  k nebeským výšinám.
Dňa 28. januára si pripomenieme 13. výro-
čie úmrtia našej milovanej manželky a matky

Marty Buvalovej
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel,

dcéra Deniska, synovia Martin a Marek, svokrovci,
švagrovia a švagriná s rodinou, súrodenci s rodinami,

ostatná rodina a priatelia
...

S tichou spomienkou
k Tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienkoch sviečok sa modlíme.
Život Ti nedoprial s nami dlhšie byť,
ale v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 15.2.2014 uplynie 15 rokov čo nás na-
vždy opustil náš milovaný

Ján Patráš
S láskou a úctou spomína manželka,

syn Ján s rodinou a dcéra Ľubka s rodinou.

SPOMÍNAME
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   Starosta obce pán Lihan priví-
tal na zasadnutí poslancov obec-
ného zastupiteľstva  a  ostatných 
prítomných. Podľa prezenčnej lis-
tiny konštatoval, že na zasadnutí 
obecného zastupiteľstva je prítom-
ná nadpolovičná väčšina poslan-
cov, čím bolo zasadnutie uzná-
šania schopné. Vedením zápis-
nice z rokovania poveril p. Hebe-
ňovú  a p. Skalošovú,  referentky  
obecného  úradu. Za overovateľov 
správnosti zápisnice z rokovania 
určil pána  Františka Bučku a Jo-
zefa Svetláka. Starosta obce pred-
ložil na schválenie zmenu progra-
mu. Ako prvý bod navrhol preroko-
vanie  položenia pamätnej tabule 
pre rodáka a spisovateľa Micha-
la Chudíka. Druhá zmena doplniť 
bod 6/1 návrh na zmenu rozpoč-
tu. Zmena programu bola všetký-
mi hlasmi schválená. 
   Privítali sme synov nášho ro-
dáka Michala Chudíka, a to Jána 
a Michala Chudíka, ktorí k nám 
prišli, aby nám povedali o  živote 
ich otca. 

Narodení:  Miškov Marek, Komenského 122
Prihlásení:  Černáková Eva, SNP 54
 Žiak Róbert  -„-
Odhlásení:  Sluková Zuzana, Janka Kráľa 4
Zomretí:  Mesiarkinová Mária, Ždiarska 58, 79 r.
 Mikloško Ján, Ždiarska 25, 84 r.
 Pohančaníková Františka Ždiarska 47, 93 r.
 Pustajová Gizela, Komenského 131, 84 r.
 Malček Milan, Hámor 20, 58 r.
 Roľková Anna, Štúrova 78, 88 r.
Počet obyvateľov k 31. 12. 2013  -  2991

Mária Miklošková, Záhradná 21, 80 r.
Ján Skaloš, SNP 80, 90 r.

Júlia Kantorisová, Bernolákova 21, 80 r.
Anna Pohančaníková, Ždiarska 59, 92 r.

Aktuálny stav získavania zdrojov  
z jednotlivých operačných programov: 
1. Ministerstvo životného prostre-
dia(MŽP) – Operačný program Život-
né prostredia 
1.1  Dňa 23.11.2009 bol  podaný pro-
jekt s názvom Polomka- splašková 
kanalizácia II. etapa- ide o vybudo-
vanie splaškovej kanalizácie -  rekon-
štrukcia ul. Komenského horná časť, 
Hronská-rómska časť, Hronská-Že-
lezničná, Štúrova, Jegorovova. Cel-
kové oprávnené náklady projektu sú 2 
554 705,54 €. Dňa 12.4.2010 nám bolo 
oznámené, že projekt bol schválený.
Celkom výška NFP je 2 426 970,26 
€, spolufi nancovanie je 127 735,28 
(3,848 mil. Sk). Realizácia projektu je 
naplánovaná do  12/2014.  Dodáva-
teľom stavby sa stal Combin Banská 
Štiavnica s.r.o. Stavenisko   bolo odo-
vzdané dňa 7.10.2011.  Stavba zača-
la na ul. Hronskej, bol urobený pre-
tlak pod železnicou, začali sa práce na 
uliciach Železničná, Hronská, Štúro-
va. Začiatkom mája 2012 začali práce 
na ul. Komenského –horná časť, kto-
ré boli ukončené a pokračovalo sa na 
ul. Jegorovovej. Od decembra 2012 sa 
na stavbe nepracovalo, práce sa začali 
11.4.2013. Stavebné práce sú ukonče-
né vrátane asfaltovania rýh na miest-
nych komunikáciách. Stavba od dodá-
vateľa bola prevzatá dňa 30.10.2013.
1.2 OP ŽP -Prioritná os č.3 Ochrana 

ovzdušia – dňa 31.8.2009 bol poda-
ný projekt s názvom  Zmena palivovej 
základne Základnej školy a obec-
ných budov, ide o rekonštrukciu ply-
novej kotolne kotolňu na obnoviteľ-
né zdroje- na biomasu –drevnú štiep-
ku, z kotolne sa rozvodmi bude privá-
dzať teplo do obecných budov- Mater-
skej školy, ZUŠ-ky, Kultúrneho domu, 
Lekárne a Obecného úradu. V rám-
ci projektu sa počíta aj so zateple-
ním a výmenou okien v MŠ. Projekt 
bol schválený oznámením zo dňa 
01.2.2010. Schválená výška NFP je 
938 535,88 €  z celkových oprávne-
ných nákladov 987 932,50 €.  
  Verejné obstarávanie bolo vyhláse-
né 29.11.2012.  Po schválení VO bolo 
dňa 20.5.2013 odovzdané stavenis-
ko víťazovi verejnej súťaže fi rme EU-
RO-BUILDING a.s.  Bratislava, staveb-
né práce sa začali 27.5.2013 na Ma-
terskej škole a 29.5.2013 na kotolni 
ZŠ. Práce  úspešne pokračujú, MŠ je 
takmer zateplená, okná sú vymenené. 
Bol vybudovaný železobetónový sklad 
štiepky pri ZŠ a v kotolni ZŠ sú osade-
né nové kotly. Boli už podané dve žia-
dosti o platbu za stavebné práce, obe  
boli preplatené. Faktúry sú vystavené 
na 60% celkových nákladov pri kotol-
ni a 90% na materskej škôlke, pokra-
čujú práce na vonkajších  rozvodoch 
tepla- sú už položené, zostávajú te-
rénne úpravy a napojenie objektov na 

UK, v budove obecného úradu sa  na-
montujú radiátory. Podaril sa aj pretlak  
DN 200 pod cestou I/66 fi rmou DORYT 
s.r.o. Košice.
2. Ministerstvo školstva, vedy , vý-
skumu a športu SR – operačný 
program Vzdelávanie
2.1 Agentúra MŠ pre štrukturálne 
fondy  EÚ vyhlásila dňa 31.3.2011 vý-
zvu do Opatrenia 1.1. Premena tradič-
nej školy na modernú. Projekt s ná-
zvom Budujeme modernú a kvalitnú 
školu pre deti v Polomke bol podaný 
Základnou školou dňa  31.5.2011, cel-
kové oprávnené výdavky sú 330 490, 
50 €. Požadovaná výška NFP je 95% 
t.j. 313 967,88 €. Projekt rieši zakú-
penie vybavenia vo výške 30% cel-
kových nákladov  a školiace aktivi-
ty. Projekt bol schválený vo výške 
oprávnených výdavkov 302 979,46 € 
oznámením zo dňa 30.12.2011 (zní-
ženie o 10 988,42 €). Zmluva o NFP 
bola  podpísaná 18.4.2012. Vzdeláva-
cie aktivity boli začaté 1.10.2012. Pro-
jekt sa realizuje podľa harmonogra-
mu, technika a školiaci materiál je za-
kúpený (napr. 5 ks interaktívnych ta-
búľ, notebooky pre učiteľov atď.) ve-
rejné obstarávanie na jazykové po-
byty sa opakovalo a je na kontrole 
na agentúre, plánujú sa realizovať na 
jar, začal sa kurz anglického jazyka 
a uskutočnili sa 4 exkurzie.    

Ing. Stanislav Príboj

Nech slza bolesti Vám tvár nikdy nezmáča,
žiaľ a smútok nech sa Vám chrbtom otáča, 
nech len zdravie, šťastie, láska a dobrota,
sú náplňou ďalších rokov Vášho života.

Srdečne blahoželáme.

Informácia o získavaní zdrojov z fondov EÚ

Zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Polomke
Dňa 12.12.2013 sa uskutočnilo zasadnutie Obecného zastupiteľstva 
v Polomke podľa nasledovného programu:
Program rokovania:
  1/   Otvorenie 
  2/   Voľba návrhovej komisie 
  3/   Správa o plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti 
  4/   Plán kontroly na I. polrok 2014
  5/   Prerokovanie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2014
  6/   Návrh rozpočtu obce na rok 2014
  6/1 Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2013
  7/   Schválenie plánu práce na rok 2014
  8/   Informácia o príprave na lyžiarsku sezónu
  9/   Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
10/   R ô z n e
VZN o náhradnom zásobovaní pitnou vodou v roku 2014
VZN obce Polomka č. 56/2013 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov  na školách a školských zariadeniach
 11/  Interpelácia a diskusia

   Ján Chudík – poďakoval sa za 
prijatie, že sa mohli zúčastniť na 
zasadnutí OZ.  Iniciatíva išla od 
pána Ďurčenku a spolku pre ob-
novu dediny, aby sa postavil pa-
mätník ich otcovi. Pred rokom ho 
oslovil pán Ďurčenka, že má myš-
lienku postaviť pamätník. Dedovia 
a pradedovia boli železiari. Naro-
dil sa v Hámre, žil aj vo Valkovni. 
Po vojne sa všetko zmenilo. V Ko-
šiciach železiarňach pokračujú ich 
bratranci. Pán Ďurčenka našiel 
kameň na pamätník aj výtvarní-
ka, ktorý býva v Beňuši. Otec na 
Horehroní žil do 12 rokov, potom 
bol na Kysuciach a skončil v Tat-
rách. Zažil Povstanie a bol v chat-
ke nad Bacúchom. Stal sa pove-
reníkom výživy. Mal vtedy len 35 
rokov. Gustav Husák ho poslal do 
Košíc a stal sa tam predsedom 
Krajského národného výboru. Po-
tom sa vrátil do Bratislavy. Od roku 
1964 do roku 1968 bol predsedom 
NR SR. Za tým bol riaditeľom ŠM 
v Gabčíkove a mal tu úspech. Do-
stal ponuku do diplomacie  a stal 

sa veľvyslancom Bulharska, kde 
pôsobil osem rokov. Odtiaľ odišiel 
na Kubu, kde bol veľvyslancom. 
Vrátil sa na Slovensko a začal pí-
sať knihy. Vydaných mal sedem 
kníh. Je ešte desať rukopisov, kto-
ré by sa dali publikovať. V roku 
2014 by sa otec dožil 100 rokov.
Poslanci obecného zastupiteľstva 
sa zhodli na tom, že v parku pred 
kultúrnym domom v súlade s pro-
jektom rekonštrukcie parku sa určí 
dôstojné miesto pre vybudovanie 
pamätníka nášho rodáka a spiso-
vateľa Michala Chudíka.
   Starosta obce predložil návrh, 
aby do návrhovej komisie boli zvo-
lení títo poslanci:
p. Mgr. František Hereta, Dušan 
Muška, Ing. Ivan Brozman.        
   K návrhu neboli žiadne pripo-
mienky a návrhová komisia bola 
jednomyseľne zvolená.
   Pri kontrole uznesení bolo pred-
ložené uznesenie č. 202 o odpa-
doch, ktoré  uložilo vytvoriť komi-
siu k vymáhaniu pohľadávok. Na-
vrhlo sa zoznam dlžníkov zverejniť 
na obecnej tabuli. 
   Obecné zastupiteľstvo  schválilo 
plán kontroly na I. polrok 2014 tak, 
ako bol predložený. 
 Nasledujúcim bodom programu 
bolo prerokovanie VZN o miest-
nych daniach a miestnom poplat-
ku za komunálne odpady a drob-
né stavebné odpady na rok 2014. 
Nakoľko sa náklady na zvoz TKO 
z roka na rok zvyšujú, navrhujeme 
zvýšiť poplatok za komunálny od-
pad  z 11 na 12 € na osobu a ka-
lendárny rok. Ďalší návrh je zvýšiť 
sadzbu dane za stavby na bývanie 
a drobné stavby z 0,05 na 0,055 
a zároveň znížiť sadzbu dane sta-
vieb na ostatné podnikanie z 1,023 

(Pokrač. na str. 4)
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Dňa 22.1.2014 oslávi pani Júlia Kantorisová
nádherné životné jubileum 80 rokov života.

„Voňavá krása“, pod týmto názvom sa na našej ško-
le konala súťaž v zdobení medovníkov. Názov sú-
ťaže je veľmi výstižný, pretože skôr ako medovníky 
začali žiaci zdobiť, museli si ich upiecť, pričom roz-
voňali celú školu. Zručnosť a láska k umeniu našim 
žiakom určite nechýba, o čom svedčia aj krásne vy-
zdobené medovníčky. Všetky medovníčky nás oča-
rili a tvorcovia najkrajších z nich boli ocenení.
I. kategória:
1. miesto – Ema Žeravá (2.A)

2. miesto – Sabína Dudášová (2.A)
3. miesto – Paulínka Piliarová (1.A)
II. kategória:
1. miesto – Terézia Hájiková (4.A)
2. miesto – Patrik Kubaský (4.A)
3. miesto – Ingrid Bučková (4.A)
III. kategória:
1. miesto – Kristína Danieličová (8.A)
2. miesto – Kristína Maruškinová (8.A)
3. miesto – Magdaléna Omastová (8.A)

Krásna, jemná a čistá,
zahalená v modrom habite.
Vo viere si je istá,
čaká úprimnosť vo svete.
Prečo tá slečna krčí nosom?
Je plná čiernej farby,
najradšej by jej dala košom,
bezcitná, pyšná “bárby”.
Ťahá sa od nej,
nevonia jej tymián,
tá čistá vôňa nie je pre ňu.
I teraz čuje, načúva
stupídnych rečí ozvenu.

Tá múdra sestra v habite
nadviaže kontakt nový,
keď nájde vľúdnosť vo svite
vnímavých očí nevädzových.

A namosúrená “bárby” ešte i teraz gáni,
no jej hnev je už miernejší,
sadajú si k nej páni.

A sestra v mníšskom habite
ustúpi o krok múdrejší.
Aj to sa stáva.
Na vlnách mysle pláva
sústavná dobiedzavá otázka:
 -Prečo? - Na čele prehĺbená vráska.
- Veď moje srdce pre každého bije.
Takýto jav v dobe demokracie?

   Materské školy prešli v uplynulom období mnohými významnými zmena-
mi, ktoré prispeli k zvýšeniu kvality predprimárneho vzdelávania. Materské 
školy sa stali školami a tvoria súčasť sústavy škôl. Poskytujú stupeň vzde-
lania potvrdzovaný dokladom o získanom vzdelaní – osvedčením. Výchova 
a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa školských vzdelávacích programov, za-
meraných na štyri tématické okruhy – Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Kaž-
dy z nich je zameraný na rozvíjanie celej osobnosti dieťaťa.
   Na rozvoj osobnosti dieťaťa vplýva aj prostredie v ktorom sa výchovno-vyu-
čovací proces odohráva. Naša materská škola v Polomke bola daná do pre-
vádzky v roku 1978, v ktorej okrem kúrenia na plyn sa nič podstatné nezme-
nilo. Zub času a zmeny počasia sa poriadne podpísali hlavne na drevených 
rámoch okien. Zmeny značného rozsahu sa podarili uskutočniť až v tomto 
období. Projekt na rekonštrukciu materskej školy bol podaný obecným úra-
dom pred dvomi rokmi a po dlhých a komplikovaných rokovaniach a opätov-
ných problémoch sa mohla v lete roku 2013 konečne spustiť rekonštrukcia.
   Najskôr sa vymenili okná, zateplili sa pavilóny, opravila sa strecha a napo-
jilo sa kúrenie na palivovú základňu v základnej škole. Tieto práce boli vy-
konané na základe vypracovaného projektu. Poslanci Obecného zastupi-
teľstva v Polomke na plenárnom zasadnutí odsúhlasili fi nančné prostriedky 
aj na rekonštrukciu interiéru a školského dvora. v triedach sa vymenila po-
dlaha, vymaľovali sa priestory MŠ, kladie sa dlažba na chodbe a vlastne ešte 
stále sa v priestoroch materskej školy pracuje.
   Na jar nás čaká dobudovanie školského dvora, ktorý je oplotený novým fa-
rebným plotom. Ešte je potrebné dokončiť oplotenie zo spodnej strany, vy-
budovať nové chodníky, postaviť nové preliezky, ktoré sú už dovezené a pri-
pravené. Nové oplotenie, nová farebná fasáda, nové zdravšie prostredie 
v triedach, závidia nám aj z mestských materských škôl v Brezne. Za veľ-
kú premenu a vykonaný veľký kus práce vďačíme pánovi starostovi Ing. Já-
novi Lihanovi.
   Ďakujeme mu za jeho snahu, za to, že sa nevzdal pri tých ťažkostiach, kto-
ré sa vyskytli ešte počas podania projektu. Myslím, že tá Vaša snaha je od-
zrkadlená v peknom diele – obnovenej materskej školy. Ešte raz sa Vám ch-
cem poďakovať v mene kolektívu MŠ, rodičov a hlavne v mene detí, pre kto-
ré to robíte.                                                                               Riaditeľka MŠ

   Prvými, neistými krokmi boli 
počítače a práca s nimi. Nie 
len taká hocijaká. Veď jednodu-
ché úkony s počítačom sme už 
ovládali aj predtým, tak načo sa 
zdržiavať s ďalším zoznamova-
ním sa s počítačovou technikou. 
Všetci sme akosi neisto pristu-
povali k tejto „povinnej činnosti“. 
Dnes som presvedčená, že sme 
sa naučili veľa nových vecí, kto-
ré využívame pri práci so žiakmi 
a ktoré nám i žiakom spríjemňu-
jú i skvalitňujú vyučovací proces. 
   Súčasťou projektu bola i slu-
žobná cestu do zahraničia, kon-
krétne do Českej republiky. Vy-
brali sme si školu, ktorá myslím 
si, dôstojne reprezentuje túto re-
publiku – ZŠ Křtiny. Škola sa na-
chádza na juhu Moravy, v ma-
lebnom, krásnom prostredí, za-
halenom v tomto období hustou 
hmlou. Upútal nás najskôr zau-
jímavý dizajn tejto budovy, kto-
rá je postavená do zaujímavé-
ho oblúka, takže z dvora si vlast-
ne všetci vidia všade. Na škol-
skom dvore je bazén i príjem-
né prostredie, v ktorom sa žia-
ci počas prestávok môžu vyšan-
tiť do vôle. Celý areál obklopu-
je zeleň, ktorá slúži opäť komu 
inému – žiakom. Sú tu vysade-
né dreviny, kry i rastliny rôzneho 
druhu. Žiakom slúžia ako učeb-
ná pomôcka. 
   Privítal nás  nový pán riaditeľ, 
ktorý nás aj so svojimi kolegami 
ochotne povodil nielen po inte-
riéri, ale i po exteriéri. Škola je 

Pedagógovia ZŠ Polomka navštívili
kolegov v Česku

Vianoce predo dvermi, všade sa fi nišuje. Finišujeme aj my, pedagogickí zamest-
nanci, ktorí sme sa dali plniť cestu projektov EÚ. Už druhý rok pracujú naši peda-
gógovia a s nimi aj žiaci Polomskej školy na projekte: „Budujeme modernú a kva-
litnú školu pre deti v Polomke“. Pomaly sa blížime k záveru, takže dokončovacie 
práce na projekte sú už skoro na konci. Pedagógovia pristupovali k plneniu úloh 
daných projektom poctivo a zodpovedne.

priestranná, vkusne vyzdobená. 
Na každom milimetri cítiť školskú 
atmosféru a vidieť interakciu me-
dzi obyvateľmi nielen tejto budo-
vy, ale i celej obce.

   Pedagógovia boli nesmier-
ne prívetiví a bolo to cítiť aj v 
prostredí jednotlivých tried a 
vyučovacích predmetov. Zisti-
li sme, že deti sú naozaj všade 
rovnaké. Musím podotknúť, že 
sme sa presvedčili o tom, že v 
Česku je to presne ako na Slo-
vensku. Žiaci sa smejú, hrajú, 
vystrájajú a učitelia vysvetľujú a 
snažia sa žiakov niečo naučiť. A 
tak ako u nás, ani tam to nejde 
vždy ľahko. 
   Aby sme mali na čo spomí-
nať, pretože tento kraj je naozaj 
nádherný, v popoludňajších ho-
dinách sme navštívili Punkev-
ní jaskyňu a priepasť Macocha 

a samozrejme aj Brno. Dýcha v 
ňom vkusnosť, mieša sa tu his-
tória so súčasnosťou a ľudia sú 
tu akísi ústretovejší. Na každom 
kroku sme sa presvedčili, že sú 

to naši priatelia, úctiví, príjem-
ní, dobrosrdeční. Ukázali všetko, 
čo vedeli, s čím sa mohli popý-
šiť. Myslím, že sme si mali čo od 
nich zobrať a zužitkovať v našej 
ďalšej práci s deťmi. Mali sme čo 
pozerať. 
   Aj keď sa projekt blíži ku kon-
cu, treba nám ešte veľa praco-
vať. Ukázať svetu, že sme sa aj 
my, pedagógovia vo svojej prá-
ci zlepšili a že to celé stálo za 
to. Takže si v závere poprajme 
šťastie, veľa síl a hlavne množ-
stvo unikátnych myšlienok, ktoré 
by obohatili najmä našich žiakov. 
Veď pre nich to všetko robíme.

Mgr. Emília Mesiarkinová

Voňavá krása

Aj to sa stáva

(Príbeh z autobusu – epické rozprávanie)
 Mária Oceľová

Naša materská škola

Blahoželanie
V túto krásnu chvíľu, keď Ti celý svet 
prináša kvety, keď v srdciach hnevu niet
a keď v očiach detí vidíš len šťastný svit.
Po rokoch znova, radosť chcú znásobiť
aj naše slová.
Vieme, že sa vďačnosti, sotva dosť nájde,
za roky radosti, vo chvíli každej.
Za šťastie dopriate, za roky lásky,
za ruky zodraté, za všetky vrásky.

Všetko najlepšie, veľa zdravia a spokojnosti želá syn Jaroslav, 
dcéra Emília s manželom Jánom, vnúčatá Miško a Veronika 

starkú za všetkých objímajú a bozkávajú. 

   Obec Polomka plánuje v priebehu 
tohto roka vydať reprezentačnú pub-
likáciu - Polomka v obrazoch. Ako už 
napovedá jej názov, podstatnú časť 
publikácie budú tvoriť fotografi e. Fo-
tografi e zachytávajúce Polomku ako 
obec, každodenný život jej obyvate-
ľov ako aj výnimočné udalosti. Ch-
ceme, aby publikácia zobrazovala 
Polomku čo najvernejšie. K tomu je 
však potrebné množstvo fotografi c-
kého materiálu. Pri príprave doteraz 
vydaných publikácií sa podarilo zo-
zbierať staré fotografi e zachytávajú-
ce kroj a ľudovú kultúru. 
   Pre zostavenie tejto knižky však po-
trebujeme viac fotografi í celkových 
záberov obce, architektúry a udalostí 
od najstarších dôb. Čím staršie, tým 

Polomka
v obrazoch

lepšie. Prijmeme však akúkoľvek fo-
tografi u z akéhokoľvek obdobia. Fo-
tografi e elektronicky spracujeme a 
vrátime. Fotografi e prosím prines-
te na obecný úrad pani Ďurčenkovej, 

alebo nám dajte vedieť (6193190, 
0904216338), prídeme si po ne.
   Aj vďaka vám bude Polomka v ob-
razoch lepšia a úplnejšia. Ďakujeme.

-rr-



Polomské novinky - mesačník obce Polomka. EV 3258/09. ISSN 1339-0813.  Vydáva a distribuuje Obecný úrad Polomka, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, IČO: 00313726. 
Vychádza do 15. v mesiaci, uzávierka 5. v mesiaci. Sídlo vydavateľa: Obecný úrad, Osloboditeľov 12, 976 66 Polomka, tel. 048/6193190, fax 048/6193102, e-mail: kultu-
ra@polomka.sk, www.polomka.sk. Redakčná rada: M. Kohútová, D. Ďurčenková, M. Koroncziová, PaedDr. A. Černáková. Grafi cká úprava a tlač: HLP grafi k s.r.o., Brezno.

STRANA 4 JANUÁR 2014Polomske novinky

   V doline Petríkovo pod kótou Magura stojí hospodárska budova s roz-
mermi 54,2m x 11,3m a so zastavanou plochou 866 metrov štvorcových. 
Nad ňou je vodojem a pod ňou žumpa s objemom 158 kubických metrov.
   Ide o systém hnojovicového hospodárstva vybudovaného podľa vzoru z 
alpských krajín. Dôvodom bol nedostatok slamy ako steliva a účelom zú-
rodňovanie pastvy. Z maštale sa po odchode dobytka na pašu splacho-
vali výkaly vodou do žumpy. Hnojovica, nazývaná aj kejda, obsahovala 
až 80% vody. Prekvapujúco dostatočne silný zdroj vody našli stavitelia 
len sto metrov pod horským hrebeňom. Maštaľ mala byť čo najvyššie, 
aby samospádom rozvodom potrubím hnojovica zasiahla čo najväčšiu 

plochu pastvy. 
Plocha pod kej-
dou bola oplot-
kami rozdelená 
na niekoľko častí 
striedavo hnoje-
ných alebo spá-
saných.
   O zriaďovaní 
kejdových hos-
podárstiev na 
Slovensku roz-
hodla SNR vo 
februári 1946 

a už v júli 1946 rozhodlo valné zhromaždenie PS Polomka o stavbe 
a v roku 1947 začali stavať. treba vedieť, že v rokoch  1936-1960 bolo 
v Polomke minimálne 1400 kusov hovädzieho dobytka. Akcia ,, Stav-
ba vzornej letnej maštale na spoločnej pastvine“ bola dokončená v roku 
1950.
   Maštaľ má betónové základy a podmúrovku, betónovú podlahu s válo-
vami. Drevená zrubová stavba so sedlovou strechou bez stropu má eter-
nitovú krytinu. Obývacia časť je murovaná so splachovacím WC a kú-
peľňou. V budove bola elektroinštalácia svetelná i motorická so zdrojom 
z diesselagregátu. Stavba je chránená proti zosuvu svahu oporným ka-
menným múrom v dĺžke 75 metrov. Len ťažko si dnes vieme predstaviť 
náročnosť prepravy stavebného materiálu.
   Stavbu v podstate PS Polomka nevyužívalo bez obmedzenia. Zacho-
vala sa zápisnica zo dňa 2.3.1950 z odovzdania majetku PS Polomka 
US Polomka v prospech vzniknutého JRD Polomka. Odovzdané boli po-
zemky s porastami, domy v obci, 7 vkladných knižiek so sumou 29.592 
Kčs a pokladničná hotovosť 48.879 Kčs. V zápisnici je napísané o i.: 
,,Na pastvine PS Polomka je v stavbe maštaľ pre 200 kusov HD, ktorá 
je pred dokončením. Stavba sa prevádza zo štátnej podpory“. Zápisnicu 
podpísali zástupcovia KNV, ONV, MNV, JRD, PS Polomka. Podpis UPS 
Polomka je sfalšovaný.
   Kejdu v roku 1962 prevzal ŠM Závadka a ju využíval asi do roku 1986, 
potom bola opustená a neudržiavaná. Po reprivatizácii lesov 3.5.1994 
a reštitúcii pastvy v roku 1995 žiadal výbor PS aj o vrátenie kejdového 
hospodárstva. Kejda bola v roku 1990 prevedená na oddelený ŠM Po-
lomka, neskôr transformovaný na AGROSPOL, a.s. rozhodnutím Minis-
terstva privatizácie. na objednávku Pozemkového úradu B.B. bol vyho-
tovený znalcom 12.6.1996 znalecký posudok, ktorý stanovil, že v čase 
odňatia kejda mala hodnotu 2.265 tis. Kčs a ku,, dňu vrátenia“ iba 655 
tis. Kčs. Agrospol, a.s. Polomka však žiadal preukázať sa dokladmi 
,,o spôsobe či už výstavby ako aj fi nancovaním, nakoľko nie je jasné, či 
výstavba nebola z prostriedkov štátu“.
   Potvrdenie obce a prehlásenia 3 svedkov o budovaní kejdy neboli 
zohľadnené. Vo vlastníctve PS Polomka je pastva a tiež zastavané plo-
chy kejdou. Budovy a stavby kejdy sú však v katastri na inom liste vlast-
níctva a vo vlastníctve inej právnickej osoby.

Ing. Rudolf Galgon, predseda PS Polomka

KEJDA
   Jednu zo základných otázok by-
tia ľudského spoločenstva možno 
začať aj takouto na prvý pohľad 
jednoduchou a z pohľadu vážnos-
ti nezmyselnou otázkou. Ale je to 
tak? Kde je miesto človeka na tej-
to našej krásnej modrej planéte. Si 
ešte tu? Stvoriteľ tohto krásneho 
sveta povedal: ,,Žite, rozmnožuj-
te sa a s umom vám daným spra-
vujte svoju zem vo váš prospech, 
aby ste v ňom hľadali a našli lás-
ku a pokoj. “
   Aj moja životná fi lozofi a vychádza 
z tohto poznania a je veľmi jedno-
duchá, prostá:
,,všetko čo sa na tomto svete deje 
a koná má sa robiť v prospech člo-
veka.” 
   Nezosobňujem si prá-
vo profesionálneho 
pohľadu na takúto 
úvahu, ale ako nor-
málnemu človeku mi pri-
náleží právo na svoj názor a jeho 
prezentáciu navonok. Možno sa 
nájdu ľudia, ktorí sa taktiež zamys-
lia nad zmyslom a realitou svojho 
života. Budú hľadať cesty ku svoj-
mu lepšiemu životu a to ako v ma-
teriálnej ako aj v duchovnej pod-
state.
   A ako človek v dnešnej dobe žije? 
Vie si odpovedať na túto jednodu-
chú otázku? Keď sa dennoden-
ne stretávame s absurditou doby a 
takmer dve tretiny človečenstva sa 
nachádza na pokraji svojej existen-
cie a to nie len po materiálnej strán-
ke, ale aj po stránke duševnej a na-
viac vo veľmi zlom psychickom sta-
ve. Možno povedať, že veľká časť 
tohto spoločenstva žije v bezmoc-
nosti, v stave beznádeje a treba 
otvorene povedať v podmienkach 
približujúcej sa stavu otroctva. Čo 
je príčinou tohto bezútešného sta-
vu? Musíme sa nad týmto všetkým 
vážne zamýšľať aj v dnešnej dobe, 
nakoľko realita dnešného života 
človeka sa odráža v jeho beznádej-
nej situácií, ktorá vyúsťuje do kraj-
ných medzi jeho správania. Vznika-
jú ťažké vzťahové problémy, ktoré 
vo veľkej miere vyúsťujú až do jeho 
likvidačných foriem.
   Ak sa chceme zaoberať riešením 
týchto vážnych problémov, musí-
me hľadať riešenia týchto otázok a 
hlavne zistiť prvotné príčiny, ktoré 
tento stav spôsobujú.
   Dovoľte, aby som vyjadril svoj 
názor na tieto problémy aj našej 

Kde si človek ? ...

spoločnosti. Hlavné príčiny vidím v 
troch oblastiach a to:
1. V správnej spoločnosti vo 
všetkých jej vertikálnych formách.
2. V duchovnom rozklade spoloč-
nosti a jej morálno-etickom rozkla-
de.
3. V sociálno-ekonomickom úpad-
ku.
   Do riešenia problémov v týchto 
oblastiach je potrebné zapojiť čo 
najväčší počet spoločenstva, lebo 
iba tak sa dajú hľadať racionálne a 
účinné riešenia problémov dnešnej 
spoločnosti.
   Veľké nedostatky sa prejavujú 
hlavne vo vedení 

spoločnos-
ti na všetkých jej úrovniach.

Činitelia zodpovední za riadenie 
spoločnosti uprednostňujú svoje 
osobné a stranícke potreby pred 
potrebami obyčajných ľudí a to ,,za 
každú cenu.” Pocit moci a materi-
álnych výhod úplne obmedzuje ich 
racio o riadení im zvereného spo-
ločenstva ľudí. Títo ,,predstavite-
lia” sa úplne vzdialili od obyčaj-
ných ľudí, nezaoberajú sa rieše-
ním ich problémov. Pritom na vyso-
kej úrovni uplatňuje rétorické cvi-
čenia a problémy zabaľujú do vše-
obecných fráz. Následne frustrá-
cia, skepsa, vzťahové dispropor-
cie a všeobecné rozčarovanie ľudí 
je značné. Pritom si neuvedomu-
jú vysokú nebezpečnosť tohto sta-
vu v spoločnosti, ktoré môžu vyús-
tiť do nebezpečných stretov so si-
lovými zložkami moci. A nakoniec 
možno povedať, že stranícke cen-
trály  v prepojení so štátnou mocou 
vytvárajú nebezpečné pre spoloč-
nosť zoskupenia až do vysoko so-
fi stikovaných foriem.
   Spoločnosť netreba nikdy pod-
ceňovať, táto vníma správanie sa 
predstaviteľov štátnej moci a sprá-
vy ako aj predstaviteľov straníc-
kych aparátov a tak si vytvára re-
álny obraz o stave v spoločnos-
ti. Tieto negatívne javy sa zákoni-
te potom prenášajú aj na ,,pospo-
litý” ľud, ktorý mení svoje správa-
nie v negatívnom zmysle. Taktiež 
sa vo veľkej miere narúšajú vzťa-
hy a chovanie sa ľudí a to až do ta-
kej miery, že tieto sú narušené nie-

len v celej spoločnosti, ale nega-
tívne zasahujú až do samotnej zá-
kladnej zložky spoločnosti a to ro-
diny. Odráža sa to vo vysokej trest-
nej činnosti, súdnych konaní so za-
meraním na hospodársku, vzťaho-
vú a či majetkovú podstatu. Prio-
ritou členov spoločnosti sa stalo 
heslo: ,,získanie mamonu za kaž-
dú cenu” a to aj na úkor členov 
vlastnej rodiny.
   Výsledkom obidvoch spomína-
ných hlavných problémov má za 
následok sociálno-ekonomický 
úpadok spoločnosti, regiónu alebo 
samotnej rodiny. Hlavnou príčinou 

tohto stavu 
sú regionál-

ne rozdiely, 
ktoré nadobudli 

kolosálne rozdiely. A naj-
väčším ,,nešťastím” je, že o tých-

to problémoch vrcholný predstavi-
telia spravujúci túto spoločnosť ne-
vedia, alebo nechcú vedieť. Vý-
sledkom politických špičiek sú len 
verejné proklamácie, bez reálneho 
záujmu ich riešenia. Sociálno-eko-
nomický rozvoj spoločnosti nie je 
možný bez rovnoprávneho a cie-
ľavedomého riešenia všetkých re-
giónov tohto štátu. Rozvoj jednot-
livých regiónov musí byť fi nančne 
rovnomerne kryté, aby sa predchá-
dzalo parazitovanie regiónov (viď 
Bratislava, resp. BVÚC) na úkor 
iných regiónov. Takéto sociálno-e-
konomické rozdiely vytvárajú ruši-
vé vzťahy v regiónoch a v koneč-
nom dôsledku sa môžu stať výbuš-
nou formou v spoločnosti. 
   Po spoznaní reálneho stavu v 
spoločnosti potom možno hľadať 
odpoveď aj na prvotnú otázku: Kde 
si človek? A tu je moja odpoveď: 
každá historický-existujúca spoloč-
nosť sa vyznačovala svojimi systé-
movými znakmi, či to už bola prvot-
nopospolná spoločnosť, otrokárska 
spoločnosť, feudálna spoločnosť, 
kapitalistická spoločnosť a či socia-
listická spoločnosť. Každá ma svoj 
začiatok a svoj historický koniec. A 
čo naša spoločnosť, v ktorej dnes 
naši ľudia žijú, má aj ona svoje po-
zitíva a znaky, ktoré sú prospešné 
pre všetkých jej členov? Ja ich však 
nájsť a pomenovať neviem. To zna-
mená, že spoločnosť musí urobiť 
radikálne zmeny a vytvoriť systém, 
ktorý bude v prospech všetkých 
členov spoločnosti.

Jozef Jagerčík

€ na 1 €. Zároveň navrhujeme  aj 
zvýšenie dane z bytov a nebytových 
priestorov z 0,077 ma 0,10 € za me-
ter štvorcový. Starosta obce infor-
moval poslancov, že máme novú 
zmluvu od fi rmy Brantner, celkom 
za jednu tonu  by bolo 77 €. Prehod-
notili  sme aj to, keby sme my zvá-
žali odpad. Celkom by nás náklady 
vyšli  jedna tona/ 83,76 € , čiže viac.  
Brantner má tú výhodu, že majú 
vlastnú skládku. Navrhujem podpí-
sať zmluvu s Brantnerom. 
   Obecné zastupiteľstvo schváli-
lo Všeobecne záväzné nariade-
nie o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady na 
rok 2014.

Zasadalo Obecné zastupiteľstvo
   Hlavný kontrolór obce skonštato-
val, že návrh rozpočtuje z hľadis-
ka zákonnosti a metodickej správ-
nosti zostavený s ustanoveniami 
platných zákonov. Štruktúra roz-
počtu je v zmysle platnej metodiky.  
Odporúčal obecnému zastupiteľ-
stvu predložený návrh rozpočtu na 
rok 2014 schváliť a na roky 2015 
a 2016 zobrať na vedomie. Po-
slanci návrh rozpočtu na rok 214 
schválili. Zároveň sa venovali plá-
nu práce OZ a po pripomienkovaní 
schválili plán práce obecného za-
stupiteľstva na rok 2014 tak, ako 
bol predložený a doplnený správa-
mi o  požiarnej ochrane za II. pol-
rok 2013 a I. polrok 2014.  

   O pripravenosti lyžiarskeho stre-
diska informoval poslancov staros-
ta obce. Stredisko je na 99 % po 
technickej stránke pripravené. Za-
snežuje sa od 1.12. 2013. Osved-
čil sa systém druhej vetvy, zasne-
žovanie je bez  problémov. Musí-
me sa vážne zaoberať myšlienkou 
zakúpenia ďalšieho čerpadla a vý-
stavby novej trafostanici. 
   OZ sa uznieslo na Všeobecne 
záväznom nariadení č. 54/2013 o 
spôsobe náhradného zásobova-
nia vodou, o spôsobe náhradné-
ho odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp 
podľa miestnych podmienok na 
základe  ustanovení § 11 ods. 4, 

písm. g) zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
   Obec je povinná zo zákona za-
bezpečiť zásobovanie pitnou vo-
dou a odvádzanie odpadových 
vôd. Vykonáva sa v prípade preru-
šenia, alebo obmedzenia dodávky 
vody z verejného vodovodu alebo 
odvádzania vôd do verejnej kana-
lizácie najmä z dôvodov:
   Pri mimoriadnej udalosti, mimo-
riadnych klimatických podmien-
kach, pri poruche na verejnom vo-
dovode alebo verejnej kanalizácii, 
pri ohrození života a zdravia ľudí 
alebo majetku, pri obmedzovaní 
zásobovania vodou.   

   Poslanci sa zaoberali aj ná-
vrhom o určení výšky príspev-
ku na čiastočnú úhradu nákla-
dov v školách  a školských zaria-
deniach. Dôvodom predložené-
ho návrhu úpravy výšky príspev-
kov na čiastočnú úhradu nákla-
dov v školách a školských zaria-
deniach v zriaďovateľskej pôsob-
nosti obce je nedostatočný objem 
fi nančných prostriedkov z podie-
lových daní, ktoré nepostačujú na 
pokrytie prevádzkových nákladov 
v MŠ a ŠKD.
   Poslanci schválili Všeobecne zá-
väzné nariadenie obce Polomka č. 
56/2013 o určení výšky príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov v 
školách a školských zariadeniach.

Janka Hebeňová

(Dokonč. zo str. 2)


