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Vyhlásenie miestneho
referenda
Obecné zastupiteľstvo na základe schváleného VZN č. 57/2014
zo dňa 14.08.2014 a ostaných právnych predpisov

vyhlasuje
miestne referendum o zriadení obecnej Polomskej polície
na základe VZN č. 57/2014
podľa § 3 od. 7 o dôležitých veciach samosprávy obce.

Je dôležité pre všetkých občanov našej obce, aby sa čo najviac
voličov zúčastnilo referenda. Práve preto sa referendum vyhlásilo na termín konania sa volieb starostu obce a poslancov 15. novembra 2014 , pretože tu je šanca, aby sa referenda
zúčastnil čo najväčší počet voličov pre úspešnosť referenda. Pre
realizáciu referenda je potrebné vyčleniť finančné prostriedky
a bolo by ideálne, aby sa ho zúčastnilo 50% oprávnených voličov
a bolo úspešné. Pri takej závažnej otázke, akou je zriadenie obecnej polície, je potrebné vedieť názor občanov. Dotazník v Polomských novinkách pred niekoľkými mesiacmi nedal možnosť vyjadriť sa všetkým občanom, ale len jednému v dome. Napriek tomu
sa z dotazníka rysovala možnosť, že občania by privítali možnosť
fungovania obecnej polície, ale bez ich vlastného prispenia. Jednou z možností je aj financovanie z rozpočtu obce. Ak občania
vyjadria súhlas a obecná polícia sa zriadi, finančné prostriedky sa budú musieť nájsť v rozpočte obce. Obec neplánuje pre
potreby obecnej polície zvyšovať miestne dane a poplatky,
ktoré občania platia v súčasnosti.
Poslanci obecného zastupiteľstva už rokovali o realizácii myšlienky zriadenia obecnej polície. Obecná polícia by mala sídlo na
pošte v miestnosti z južnej strany. Bol by jeden náčelník a štyria
členovia. Nočné služby by boli od osemnástej hodiny do rána,
ale o tom sa bude ešte rokovať. Samosprávny kraj prisľúbil vybavenie, ako mobilné telefóny, zbrane, uniformy, školenie. Pracovníci by mali byť cudzí, nie Polomčania. Presmerovanie kamerového systému by bolo na políciu. V pracovnej náplni by
mali spoluprácu pri vyplácaní sociálnych dávok, ochranu obecného majetku a verejných priestranstiev, ochranu majetku občanov a bezpečnosť v obci. Obecní policajti by zasahovali pri výtržnostiach, porušovaní nočného kľudu, riešili by problém s túlavými psami a pod. Istotne sa týmto krokom nevyriešia všetky
problémy mihnutím čarovného prútika, ale bezpečnostná situácia sa istotne zlepší.
Referendum je vyhlásené na deň 15. novembra 2014
v čase od 7,00 hod. do 20,00 hod. v Základnej škole v Polomke
Otázka miestneho referenda znie:
Ste za vytvorenie obecnej Polomskej polície
financovanej z rozpočtu obce ?
Áno
Nie
Referendová okrsková komisia bude sídliť v základnej
škole na prízemí.
Členovia referendovej okrskovej komisie budú delegovaní politickými stranami zastúpenými v obecnom zastupiteľstve. V Obecnom zastupiteľstve sú zastúpené tri politické strany, ďalšieho člena deleguje obecné zastupiteľstvo
uznesením a jedného člena deleguje starosta obce. Referendová komisia bude mať 5 členov.
Do dátumu konania sa referenda je ešte dosť času a tak prosíme občanov, aby si celú vec premysleli, poradili sa s rodinou
a priateľmi, ale hlavne, aby svoj názor prišli vyjadriť v deň konania sa referenda do základnej školy a vhodili hlasovací lístok
do urny.
Tak ako sa založí obecná polícia, v prípade že by občania neboli s prácou alebo výsledkami spokojní, je možnosť ju aj zrušiť. Pokiaľ sa to v praxi neodskúša, nemôžeme robiť predčasné závery.
Ing. Ján Lihan, starosta obce

Drahý náš duchovný otče!
Patrónka Slovenska, matka bolestná,
keď bola doba slávnostná,
pred zrodom pripravila Vám cestu
už vtedy ku kňazskému miestu.
S ňou všetci svätí archanjeli
možno sa radili o významnom cieli.
Určite svätý archanjel Michal
pri Vašej vzácnej kolíske stál
a daroval Vám zodpovedné veno –
vzácne to pre Vás sväté meno.
Keď stráži, chráni nás od satana
i Vám je podobná úloha daná.
K nemu i k Vám sa utiekame v pokušení,
koľkokrát plačeme po rozhrešení,
koľkokrát sľubujeme opäť polepšenie,
koľkokrát so zlým stále bojujeme.
K nebu sa utiekame v núdzi.
Nie je tu nikto naporúdzi?
A predsa – farnosti našej hlava -.
Tak slávme meno Michala.
V deň svätý slávy plný
nech sa Vám všetko dobré splní.
Vás dnes zdravíme, duchovný otče,
v mene cirkevnej i celej obce,
Váš svätý patrón Michal sám
nech pre Vás svieti, pripraví nebo Vám.
- Meno sa nedá pripodobniť bohatstvu,
tak, syn môj, nezabudni moju nauku-,
to chcela Vám do výchovy dať
tá Vaša dobrá, obetavá mať.
V nedeľu 28. septembra v deň dožinkovej slávnosti za prítomnosti generálneho riaditeľa Rádia
Lumen Doc. Juraja Spuchľáka, predstaviteľov obce
v závere svätej omše odznela gratulácia duchovnému otcovi pri príležitosti jeho krstného mena – Michala. Za spevokol, cirkevnú obec i obec blahoželala Mária Oceľová.
Generálnemu riaditeľovi Lumen ďakovala a popriala v mene celej cirkevnej obce veľa úspechov
a Božích milostí a Božieho požehnania Mgr. Mária
Pohančaníková.
Mária Oceľová

Rozvoj obce 2011-2014
Polomsko-východniarska svadba
Leto je za nami
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do
org. samosprávy

OBČIANSKE ZDRUŽENIE
TRADÍCIE ROZVOJ EKOLÓGIA NAŠEJ DEDINY (OZ TREND)
Vážení spoluobčania,
prijmite, prosím, naše pozvanie na podujatie
DISKUSNÉ FÓRUM
S KANDIDÁTMI NA POST STAROSTU OBCE
ktoré sa uskutoční v nedeľu 9. novembra
2014 o 15.00 hodine
v Kultúrnom dome v Polomke
Priebeh podujatia:
1. kolo
Téma: Zhodnotenie volebného obdobia 2010 2014 v obci Polomka
2. kolo
Téma: Riešenie problémov v obci v nasledujúcom volebnom období
Otázky kladú prítomní voliči v sále
3. kolo
Téma: Otázky na telo
Adresná otázka pre konkrétneho kandidáta,
neodpovedajú ostatní kandidáti
Otázky kladú prítomní voliči v sále.
Predpokladaný čas stretnutia: 3 hodiny. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Za OZ TREND, Michaela Heretová

Dožinkové slávnosti
Končí sa leto a to pre našich predkov znamenalo aj vrchol hospodárskeho roka - čas žatvy a zberu úrody. Jeseň bola obdobím najväčšieho
pracovného vypätia. Napriek tomu

si ľudia našli čas aj na obrady a zvyky, ktoré tvorili významnú súčasť ich
života. Boli to zvyky sprevádzajúce
zber úrody a slávnostné ukončenie
v podobe dožinkových slávností. Na
nich odovzdávali gazdovi dožinkový
veniec ako symbol ukončenia žatvy,
ďakovali Bohu za úrodu, hospodár
zasa za dobrú prácu. K tomu všetkému patrila veselá zábava, tanec a

spev. V našej obci na ľudové tradície
a zvyky nezabúdame, žijú tu dodnes
vďaka nadšeniu ľudí . Pre ich zachovanie sa dňa 28 septembra 2014 konali dožinkové slávnosti. Som rada,
že aj v našej obci
sa pripomínajú
tieto zvyky našich
predkov. Aj touto
formou môžeme
mladšie generácie
naučiť úcte k práci roľníka, jeho námahe, ktorá predchádzala tomu,
aby sa na stôl dostal chlieb.
Oslavy sa začali sprievodom obcou, v ktorom nechýbali deti, mládežníci,
chlapi
a ženy z Breziniek, odetí do krásnych
polomských krojov, ženy seniorskej
speváckej skupiny, uniformovaní hasiči, ale aj občania, ktorí sa pre túto
príležitosť obliekli do slávnostného
kroja. Sprievod sprevádzal nádherne vyzdobený konský záprah s ozdobeným vozom, na ktorom sa poniektorí odviezli do kostola. Program pokračoval slávnostnou svätou omšou

vo farskom kostole, krásne vyzdobenom darmi prírody od zeleniny
a ovocia až po zlatisté obilné klasy.
Pán farár Michal Jenča a hosť dožiniek generálny riaditeľ Rádia Lumen
Doc. Juraj Spuchľák posvätili dožinkový veniec, ktorý priniesli krojované dvojice. Po skončení slávnostnej
svätej omše zameranej na ďakovanie
bolo pripravené milé, tradičné dožinkové pohostenie, na ktorom sme
si všetci pochutili.
Záverom by som sa rada poďakovala všetkým, ktorí priložili ruku dielu,
aby sa dožinkový deň vydaril.
D.Ď

Zber elektroniky
Obec Polomka s. r. o. – úsek
VVS oznamuje občanom, že
dňa 20.10.2014 (pondelok)
sa uskutoční zber elektroniky. Do elektroniky patria
všetky malé aj veľké domáce elektrospotrebiče. Ďalej
žiadame občanov, aby elektroniku nerozoberali a odovzdávali ju v neporušenom
stave. Žiadame elektroniku vyložiť pred brány do 700
hod. dňa zberu.

Polomske novinky

STRANA 2

v mesiaci október
Anna Vonderčíková
Jozef Lihan
Elena Horváthová
Paulína Vešťúrová
Emília Maruškinová
Emília Jagerčíková
Mária Pohančaníková

Sládkovičova 42, 80 r.
Komenského 9, 85 r.
Sládkovičova 40, 85 r.
Ždiarska 23, 101 r.
SNP 127, 85 r.
Kukučínova 5, 85 r.
Štúrova 110, 90 r.

Rozvoj obce Polomka, hospodárenie obce
a čerpanie Eurofondov v rokoch 2010 – 2014
V roku 2011 obec realizovala práce
na prístavbe budovy obecného úradu.
Výdavky boli vynaložené na betónovanie, dlažbu, omietky, murárske práce, materiál a práce vo výške 22 780
€. Obec zakúpila schodiskovú ploši-

Dnes ste sa dožili prekrásnej chvíle,
Prešli ste životom predlhé míle.
Prešli ste krajinou, bolesti, lásky
Dovoľte pohladiť strieborné vlásky.
Milým oslávencom srdečne blahoželáme a prajeme veľa zdravia do ďalších dní a rokov života

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
september 2014
Narodení :

Eremiáš Nikolas
Pustaj Patrik
Berkiová Andrea
Prihlásení : Lehocká Martina
Lehocký Filip
Černák František
Procházková Božena
Odhlásení : Mgr. Olšavská Lucia
Olšavský Marek
Zomretí :
Muška František
Skaloš Ján
Počet obyvateľov k 30.09.2014 -

Hronská 43
Hronská 6
21
SNP 185
-„SNP 77
Štúrova 68
Kraskova 12
-„Jesenského 2, 68 r.
SNP 80 , 90 r.
2988

nu v budove lekárne a šikmú schodiskovú sedačku do zdravotného strediska. Na kamerový systém boli vynaložené kapitálové prostriedky vo výške 7 094 €. Obec zakúpila elektronickú zvonkohru vo výške 2 345 €. V rámci projektu Vybudovanie vodovodu Hámor bol financovaný nákup pozemkov, prípravná a projektová dokumentácia vo výške 8 170 €. Rekonštrukcia
miestnej komunikácie na ulici Odbojárov bola realizovaná vo výške 79 128 €.

SPOMÍNAME
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť.
Láska však smrťou nekončí a v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 9. októbra uplynuli smutné tri roky od
smrti našej milovanej
Márie Kaštankinovej
S láskou a úctou spomína nevesta Anna, vnúčatá Monika a Marián s rodinami,
syn Milan s rodinou
...
Doznel tlmený akord života,
stíchla jeho tichučká pieseň,
hmla studená padá na polia,
a nám do sŕdc bolestná tieseň.
Nezomrel. Spí, má len sen,
je krásny, sníva sa mu o tých,
ktorých miloval a ktorí ho milovali.
Dňa 21. októbra uplynulo 15 rokov čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel a otec
Milan Švidraň
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Martina,
synovia Peter a Marek.
...
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už Vás neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíte svoj sladký sen.
Dňa 11. októbra uplynul dlhý a smutný rok čo
nás navždy opustil náš drahý
Pavol Švidraň
S láskou a úctou spomína nevesta Elena, vnúčatá Martina Peter
a Marek, a syn s rodinou

INZERCIA
Predám zimné pneumatiky jazdené 1 sezónu – 2 ks Matador Nordicca 175/70 R14 MP52, 2 ks Kormorán Snowpro 175/70 R14 84T,
cena 50€, tel: 0949330394

OKTÓBER 2014

Z kapitálového grantu a vlastných zdrojov obec investovala do parkoviska pri
dome smútku. Obec budovala chodník
v cintoríne a zakúpila plastové kontajnery na odpad. Projekt týkajúci sa infraštruktúry cestovného ruchu Polomka
Bučník – voda na lyžiarskom stredisku
stála obec 173 137 €. V tomto roku sa
realizoval projekt Vybudovanie zberného dvora v Obci Polomka. Obec zakúpila veľkoobjemové kontajnery, traktor,
traktorový náves, čelný nakladač, podvozok univerzálneho nákladného automobilu, nosič výmenných pracovných
nadstavieb, výmenná nadstavba hákový nosič kontajnerov, výmenná nadstavba na zber tuhého komunálneho
odpadu s lisom a vyklápač, výmenná
nadstavba trojstranný sklápač, paketovací lis, sypač, nakladač rezací a miešací voz a realizovali sa stavebné práce pod dohľadom stavebného dozoru.
Naďalej prebiehali v obci aktivačné práce s spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Brezne. Vrámci aktivačných prác sa nakúpili pracovné náradia, krovinorezy a brúska. Vrámci projektu Zmena palivovej základne sa realizoval externý manažment a vyhotovil
sa propagačný panel. Implementoval sa
projekt Kanalizácia I. etapa, vrámci ktorej obec ﬁnancovala stavebné práce a
stavebný dozor súvisiace s projektom.
Pre projekt Kanalizácia II. etapa obec
uhradila propagačný panel.
V roku 2012 obec pokračovala
v prácach na interiéri prístavby obecného úradu. Na budove zdravotného
strediska sa vymenili okná. Budoval sa

chodník pred zdravotným strediskom,
budovou Pasienkového spoločenstva,
zakúpili sa smetné koše na verejné
priestranstvá, upravilo sa nádvorie, položila sa dlažba pri dome smútku a vybudoval sa chodník do kostola. Začali sa práce na budovaní parkoviska pri
budove starej pošty. Obec Polomka
zakúpila v roku
2012 pozemok od
Ihringových
pod
miestnu komunikáciu (ul. Janka Kráľa) a dom aj s pozemkom od Hanulových. Pokračovali práce na miestnych komunikáciách. Zrekonštruovali
sa cesty na uliciach Komenského, dolná časť, Mlynská, Kukučínova, Nálepkova, Zápotockého, časť Sama Chalupku. Osadili sa nové dopravné značky. V tomto roku obec zateplila budovu základnej umeleckej školy, vymenila
okná a dvere, a to vo výške 18 972,24
€. Obec zakúpila kalolis do čističky odpadových vôd. Pokračovalo sa v projekte Kanalizácia I. etapa, kde oprávnenými výdavkami bola projektová dokumentácia, prevádzkový
poriadok, vytýčenie stavby a stavebný dozor a stavebné práce (1 065 542,71 €).
Naďalej sa pokračovalo stavebnými
prácami na projekte
Kanalizácia II. etapa (226 483,28 €).
Základná škola sa zapojila do
projektu Budujeme
modernú a kvalitnú
školu pre deti v Polomke. Projekt bol ﬁnancovaný z prostriedkov Európskeho
sociálneho fondu, štátneho rozpočtu a vlastných
zdrojov obce. Projekt
mal trvať od 01.05.2012
do 30.04.2014. Celkové
náklady projektu boli vo
výške 285 967,02 €, kde
obec prispela 14 286,02
€.
Obec v roku 2013 investovala do projektu Zmena palivovej základne obecných budov,
ktorý bol spoluﬁnancovaný z prostriedkov EÚ,
ŠR a z vlastných zdrojov obce (548 818,86
€). V budove základnej
školy bola zrekonštruovaná kotolňa a
sklad paliva - teplovodné kotly na biomasu (drevnú štiepku), urobili sa vonkajšie rozvody tepla do obecných budov - materskej školy, základnej umeleckej školy, obecného úradu, budovy
lekárne a kultúrneho domu, regulačné uzly v obvodoch a zateplenie objektu materskej školy, kde boli vymenené pôvodné drevené okná a dvere za plastové a zateplená fasáda budovy s farebnou povrchovou úpravou.
Obec z vlastných prostriedkov objekt
škôlky oplotila, vybudovala chodník
a zakúpila dve herné zostavy pre deti
(preliezky). Urobili sa úpravy aj v interiéri budovy, vymenila sa dlažba a vymaľovali sa priestory. Ako prvá sa začala vykurovať budova základnej ško-

ly a postupne sa pripájali ďalšie budovy. Dokončili sa stavebné úpravy
obecného úradu. Obec zateplila budovu zdravotného strediska a čiastočne aj budovu lekárne, ktorá sa dokončila v roku 2014. Zrekonštruované komunikácie boli na uliciach Dimitrovova,
Sama Chalupku, Komenského horná
časť, Hronská a Jegorovova vo výške
216 909,86 €. Naďalej sa pokračovalo v implementácii projektu Kanalizácia
II. etapa, kde obec uhradila prevádzkový poriadok, projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby,
stavebné práce súvisiace s projektom.
Obec zakúpila ojazdené motorové vozidlo značky Peugeot Partner. V tomto roku obec po prvý raz poskytovala
dotácie na voľno časové aktivity, tzv.
„CVČ“ na ﬁnancovanie aktivít pre deti
vo veku 5 až 15 rokov, a to v celkom
objeme 13 240,00 €. Vo ﬁtness klube
sa v spolupráci so športovcami upravili priestory, prerobil sa odpad a vytvorili
sa podmienky pre sociálne zariadenie.
V tomto roku bola reštaurovaná socha
drevorubača pred kultúrnym domom.
Z dôvodu bezpečnosti sa uskutočnil
výrub stromov v cintoríne.
V roku 2014 sa dokončilo zateplenie budovy lekárne. Pokračovalo sa
v implementácii projektu Zmena palivovej základne. V priebehu januára už
boli všetky budovy vykurované drevnou
štiepkou. V priebehu letných mesiacov
sa rekonštruovali miestne komunikácie, a to uličky prepájajúce ulice SNP
a Štúrova, SNP a Ždiarska, Záhradná - Kaštieľna, Železničná a ul. Nálepkova. Urobila sa preložka plynu na stavbu
Drevenica, získali sa vyjadrenia jestvujúcich sietí a geometrický plán. Začala sa rekonštrukcia parku pred kultúrnym domom, urobilo sa oplotenie, zabudoval sa vodoinštalačný a elektroinštalačný materiál, zakúpila sa dlažba
a začal sa budovať chodník. Dokončilo
sa parkovisko pri budove starej pošty,

pri budove základnej umeleckej školy
a urobil sa chodník popri hlavnej ceste
až k bočnej bráne základnej školy, ako
aj medzi budovou obecného úradu a lekárňou. Obec zakúpila orientačný systém na značenie ulíc a označenie hlavných budov. Z dôvodu vyššieho počtu
detí v materskej škole uvoľnila základná umelecká škola jeden pavilón, kde
sa upravili priestory pre najmenších. Aj
v budove umeleckej školy sa robili úpravy suterénu, vonkajšie úpravy sokľa. Sokeľ sa urobil na budove základnej školy. Úpravy sa dotkli aj budovy požiarnej
zbrojnice, kde boli vymenené pôvodné
okná a dvere za plastové a zakúpili sa
a zabudovali nové roletové brány na
diaľkové ovládanie.

OKTÓBER 2014
Obec Polomka prijala nasledovné
dotácie a granty:
v roku 2011 bežné na: Kamerový
systém zo ŠR 590,00 €
projekt Zmena palivovej základne obecných budov z ERDF a ŠR
16 920,11, projekt Zberný dvor
z KF a ŠR 15 092,34 €
Dni obce Polomka z Komunálnej
poisťovne, a.s. 730,00 €, Ródeo
183,00 €, projekt Kanalizácia II.
etapa z KF a ŠR 2 033,00 €
kapitálové na:

bezbariérový prístup do zdravotného strediska zo ŠR 10 000,00 €
refundácia projektu Revitalizácia základnej školy z ERDF a ŠR
94 331,48 €, Kamerový systém
zo ŠR 5 410,00 €, Parkovisko
pri dome smútku zo ŠR (rezerva
predsedníčky vlády) 18 000,00 €
Infraštruktúra cestovný ruch Polomka Bučník zo ŠR 163 700,00 €
projekt Zberný dvor z KF a ŠR
723 568,39 €, rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Odbojárov

Polomske novinky
z Lesy ŠP 15 000,00 €, projekt
Kanalizácia I. etapa z KF a ŠR
713 554,49 €
v roku 2012 bežné na:
projekt Zberný dvor z KF a ŠR
12 861,19 €, podujatia organizované obcou z Komunálnej poisťovne 530,00 €, projekt Kanalizácia II. etapa z KF a ŠR 21 908,36 €
kapitálové na:
Kamerový systém zo ŠR 4 000,00
€, zateplenie budovy základnej
umeleckej školy zo ŠR 10 000,00

€, projekt Zberný dvor z KF a ŠR
42 743,61 €, kalolis zo ŠR (Environmentálny fond) 102 980,00 €
projekt Kanalizácia I. etapa z KF
a ŠR 62 368,57 €, projekt Kanalizácia II. etapa z KF a ŠR
836 983,08 €
v roku 2013 bežné na:
projekt Zmena palivovej základne
z ERDF a ŠR 7 153,40 €, refundácia projektu Kanalizácia I. etapa z KF a ŠR 9 668,41 €, projekt
Kanalizácia II. etapa z KF a ŠR

Prehľad plnenia rozpočtu sumárne podľa jednotlivých rokov

Príjmy BR

2012 v €

2013 v €

k 31.08.2014
v€

1 342 785 1 350 712,97 1 574 390,07 1 182 538,02

Výdavky BR 1 101 013 1 019 559,51 1 289 935,09 979 973,01
Rozdiel BR + 241 772 + 331 153,46 + 284 454,98 + 202 565,01
Príjmy KR

1 743 565

196 582,29

873 816,42

203 942,23

Výdavky KR 1 935 887

204 076,82

825 921,61

317 367,57

Rozdiel KR

- 192 322

- 7 494,53

+ 47 894,81 -113 425,34

Príjmy FO

27 900

1 650 882,56 300 778,31

304 728,63

Výdavky FO

0

1 895 773,08 444 000,00

35 300,00

Rozdiel FO

+ 27 900

- 244 890,52 - 143 221,69 + 269 428,63

Rok zaradenia

Výška dotácie

V Vlastné
zdroje

Celkom

Budova Zberný dvor

2011

322 109,60

16 953,14

339 062,74

Šikmá schodisková plošina v lekárni

2011

0,00

13 200,00

13 200,00

Kamerový bezpečnostný systém
Dopravné prostriedky, pracovné stroje Zberný dvor
Projekty základná škola

2011

5 410,00

1 683,88

7 093,88

2011

492 801,67

56 897,23

549 698,90

2011

0,00

2 345,00

2 345,00
312,50

Pozemok Vodovod Hámor

2011

0,00

312,50

Majetkový podiel v URBÁRE

2011

0,00

918,32

918,32

Šikmá schodisková sedačka v OZS

2012

10 000,00

1 743,57

11 743,57

Rodinný dom od Hanulu
Zateplenie ZUŠ a výmena okien a dverí na budove
Cesta Odbojárov - rekonštrukcia a modernizácia

2012

0,00

6 127,95

6 127,95

2012

10 000,00

8 972,24

18 972,24

2012

15 000,00

64 128,08

79 128,08

67 287,89

1 213 930,88

0,00

136 264,55

136 264,55

Príjmy NP

0

0

434 704,14

74 210,97

Kanalizácia I. etapa

Výdavky NP

0

0

315 634,98

131 183,64

Rozdiel NP
Rozpočet
celkom

0

0

Rekonštrukcia MK Mlynská, časť S. Chalupku,
Komenského - dolná časť
Kamerový systém

+ 77 350

6 555,00 €
kapitálové na:
projekt Zmena palivovej základne
z ERDF a ŠR 518 573,52 €, projekt Kanalizácia I. etapa z KF a ŠR
21 317,05 €, refundácia projektu Kanalizácia I. etapa z KF a ŠR
349 402,88 €, projekt Kanalizácia
II. etapa z KF a ŠR 10 450,00 €
v roku 2014 bežné na:
kapitálové na:
projekt Zmena palivovej základne
z ERDF a ŠR 203 942,23 €

Prehľad o prírastku majetku v €:

Vývoj základných ekonomických ukazovateľov

2011 v €
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+ 119 069,16 - 56 972,67

+ 78 768,41 + 308 197,26 + 301 595,63

2012,2013 1 146 642,99
2012
2012

4 000,00

2 000,00

6 000,00

Kalolis ČOV

2012

102 980,00

5 130,00

108 110,00

Pozemok od Hanulu

2012

0,00

4 972,05

4 972,05

Zoznam použitých skratiek:
ŠR – štátny rozpočet, ERDF – Európsky fond regionálneho rozvoja,

Pozemok od Ihringa ul. Janka Kráľa

2012

0,00

1 292,00

1 292,00

KF – Kohézny fond, BR – bežný rozpočet, KR – kapitálový rozpočet,
FO – finančné operácie, NP – nerozpočtované prostriedky

Peugeot Partner

2013

0,00

4 083,33

4 083,33

Herná zostava MŠ

2013

0,00

2 548,80

2 548,80

0,00

3 782,40

3 782,40

Polomsko – východniarska
svadba

Folklórny súbor z Úzoviec
nás v roku 2011 pozval na
ich festival, vďaka ktorému
sme spoznali ich dedinu, pohostinných ľudí a tiež folklórnych zanietencov. Už vtedy
sme si povedali, že určite sa
ešte musíme stretnúť. Folklórna skupiny Brežinky z mestis-

ka má taký názov ako my, len
navyše majú mäkčeň. V minulosti sme tiež plánovali spoluprácu, ale plán ostal iba plánom, a tak vďaka projektu sa
to mohlo uskutočniť teraz.
V minulosti sme tiež plánovali spoluprácu a to inšpirovalo členov Spolku pre obnovu

Herná zostava MŠ

2013

Kanalizácia II. etapa

2014

847 433,08 1 283 148,84 2 130 581,92

Zmena palivovej základne

2014

745 860,57

130 482,65

876 343,22

Projekt - Dažďová kanalizácia

2014

0,00

5 200,00

5 200,00

Rekonštrukcia MK

2014

0,00

216 909,86

216 909,86

kultúry a tradícií BREZINKY
na spracovanie projektu pod
názvom „Čože je to šesťdesiatka“, ktorého hlavným cieľom bolo dôstojne a aj netradične osláviť šesťdesiate výročie založenia folklórnej skupiny BREZINKY. Netradičnosť
spočívala v prvej časti projektu pod názvom „Polomsko-východniarska svadba“, kde sa
mohla spolupráca s FS Úzovčan a FSk Brežinky realizovať. Keďže bol celý projekt ﬁnančne podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, mohla sa spolupráca
aj uskutočniť.
Prípravy na svadbu bývajú náročné. Aj tá naša začala spracovaním informácií o svadbe ako takej podľa rozprávania našich skúsených pamätníkov z radov našich rodičov a starých rodičov.
Po návšteve Úzoviec, kde
sme sa stretli aj z členmi Brežiniek sme pripravili dramaturgiu celého programu. Nacvičené časti sme na generálke
v piatok vyskúšali a mohli sme

program pred našimi divákmi
na dvoch predstaveniach odprezentovať.
V sobotu 4. októbra sme naše
spoločné stretnutie začali na
obecnom úrade, kde všetkých
privítal starosta Ing. Ján Lihan
s predstaviteľmi obce. Počas
návštevy nášho kostola a pamätnej izby sa bližšie oboznámili s našou dedinou a presunuli sa na pripravenú výstavu
a ukážky remesiel do priestorov obchodného domu. Naši
remeselníci a zberatelia zmenili prázdne priestory na nepoznanie. Z každého kúta dýchal na návštevníkov kus histórie a tradícií, ľudského umu,
tvorivosti a šikovnosti. Úžasnú
atmosféru dotvárala hudba,
spev, ochutnávanie našich jedál i robenie štrudlí či tanec
našich a východniarskych folkloristov, a tvorivý kútik pre
deti aj dospelých.
A potom nasledovala
svadba. Vo viac ako dvojhodinovom programe sme na
dvoch predstaveniach našim
divákom predviedli prípravy

na svadbu na Polomke, ako
aj na východe a taktiež aj celú
svadobnú hostinu.
Na záver už len ostáva pekne poďakovať všetkým zúčastneným aj tým. ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu tohto
podujatia. Všetkým, ktorí pripravili výstavu a mali chuť odprezentovať svoju prácu, lebo
naša snaha a úsilie nevyšlo
nazmar. To, že nie sú tu všetci
vypísaní nie je zámer, ale bolo
nás neúrekom a nemusí to
každého zaujímať.
Tí, ktorí chceli videli, tí ktorí
nechceli nevideli, tí ktorí chceli povedali, a tí ktorí nechceli
nepovedali.
Našim hosťom sa veľmi
domov
nechcelo.
Celky
by pristali ešte jednu noc
prenocovať, lebo ako povedali
„Kadze tadze pochodziľi, aľe
toto ešťi nevidzeľi a nezažiľi“.
A ja tiež len dodám „že by bulo
dobre dajake kršciny na vychodze odbavic“. Ta uvidíme.
M. Pisárová
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Leto je
za nami
V poslednú septembrovú sobotu sa opäť konalo podujatie Zábavný les – rozlúčka s letom, ktoré organizovalo občianske združenie TREND s finančnou podporou Obce Polomka.
Zabaviť sa prišlo približne štyridsať detí a nespočítané množstvo dospelých, ktorí deti sprevádzali.
Deti, ale aj dospelí si mohli vyskúšať svoju fyzickú zdatnosť
v pohybových disciplínach, preveriť, či získať vedomosti o prírode a stráviť deň v prírode za
pekného, hoci nie celkom slnečného počasia. Ale v tomto roku
sme radi, keď sa vydarí deň bez
dažďa. Počas celého dopoludnia, pokým deti prechádzali stanovištiami a za svoje vedomosti
či šikovnosť získavali sladké alebo vecné odmeny, boli v reštaurácii Bučník premietané filmy
s prírodopisnou tematikou, ktoré si dospelí a tí, čo už nesúťažili,
mohli pozrieť.
Na záver podujatia sme zo
všetkých účastníkov vyžrebovali troch, ktorí od OZ TREND zís-

kali publikáciu „Ci ste culi?“, ktorá bola vydaná pred rokom a na
predchádzajúcom ročníku Zábavného lesa bola uvedení do
života.
Za atraktívne disciplíny a stanovištia ďakujeme našim hosťom a spoluorganizátorom zo
štátneho podniku Lesy SR a firme FunZONE VEŽA pána Mateja Kokavca z Pohronskej Polhory. Naše poďakovanie patrí tiež vedeniu Obce Polomka
za finančnú podporu a ústretovosť pri organizovaní podujatia.
Ďakujem aj členom OZ TREND
a ďalším dobrovoľníkom, ktorí prišli pomôcť, najmä žiakom
miestnej základnej školy. Podujatie Zábavný les sa uskutočnilo v Týždni dobrovoľníctva (piatok bol Svetovým dňom dobrovoľníctva) a tak vzdávame poctu
všetkým ľuďom, ktorí bezplatne
svoj čas venujú ľuďom v svojom
okolí, ktorí myslia aj na iných
a pomáhajú rozvoju svojich komunít.
M. Heretová

Neoficiálne Majstrovstvá
Horehronia
Neoficiálne Majstrovstvá Horehronia v cezpoľnom behu pre
žiakov základných škôl Horehronia - 1. 10. 2014
kategória: mladšie žiačky
dĺžka trate: 800m
meno a priezvisko škola čas
poradie
Lucia Orovčíková Beňuš 2:47,6 1.
Petra Bubelínyová Beňuš 3:02,3 2.
Diana Skačanová Beňuš 3:10,6 3.
Bibiána Hrončeková Heľpa 3:16,2
4.
Katarína Žofčinová Beňuš 3:19,26
5.
Katarína Zubáková Polomka
3:20,9 6.
Alena Kubušová Polomka 3:23,6
7.
kategória: mladší žiaci
dĺžka trate: 800m
Kristián Švorc Heľpa 2:45,1 1.
Jakub Vrabec Telgárt 2:48,6 2.
Peter Bošeľa Heľpa 2:49,5 3.
Jakub Eremiáš Závadka 2:58,1 4.
Sebastián Švorc Heľpa 2:55,1 5.
Andrej Kiš Polomka 3:07,6 6.
Marian Šperka Beňuš 3:08,6 7.
Erik Kvoriak Závadka 3:09,3 8.
Peter Muco Závadka 3:09,9 9.
Gabo Bukovina Polomka 3:27,1
10.
kategória: staršie žiačky
dĺžka trate: 800m
Timea Libičová Beňuš 3:02,1 1.
Michaela Štulrajterová Polomka

3:23,4 2.
Magdaléna Omastová Polomka
3:41,2 3.
Simona Mesarkinová Polomka
3:43,1 4.
Dominika Mucová Závadka
4:48,8 5.
kategória: starší žiaci
dĺžka trate: 1200m
Marek Giertl Heľpa 3:59,6 1.
Richard Orovčík Beňuš 4:02,9 2.
Adrián Markus Závadka 4:05,2 3.
Jozef Šuchaň Polomka 4:05,7 4.
Adrián Berki Polomka 4:23,3 5.
Dávid Pokoš Šumiac 4:23,3 6.
Cyril Ďurčo Polomka 4:25,9 7.
Samuel Schrotter Beňuš 4:27,7 8.
Norik Šandor Závadka 4:28,4 9.
Maroš Bošeľa Polomka 4:31,1 10.
Martin Škvarka Telgárt 4:31,2 11.
Roman Gábriš Telgárt 4:41,2 12.
Tomáš Divok Polomka 4:42,5 13.
Peter Trpák Telgárt 4:45,0 14.
Dominik Čonka Závadka 4:45,0
Branislav Machnič Beňuš 4:52,6
16.
Tomáuš Tréger Beňuš 4:55,1 17.
Adam Štulrajter Polomka 4:57,2
18.
Dominik Jankovič Polomka 4:58,0
19.
Michal Lilko Závadka 5:07,0 20.
Marcel Móc Polomka 5:13,0 21.
Patrik Langer Závadka 5:13,0
Ivan Gigac Šumiac 6:06,0 23.
Mgr. Pavel Návoy
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VYHLÁSENIE
KANDIDATÚRY
Pre voľby starostu obce v Polomke
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Polomke podľa
§23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala dňa 23.9.2014 týchto kandidátov:
1. Vladimír Hrablay,Ing., 36 r., konateľ
spoločnosti, Polomka, Odbojárov 54, SMER
– sociálna demokracia
2. Ján Lihan, Ing., 62 r., elektrotechnický
inžinier, Polomka, Hronská 15, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
demokratická strana
3. Jaroslav Varecha, doc. Ing. PhD., 51 r.,
konateľ s.r.o., Polomka, Osloboditeľov 386/2,
nezávislý kandidát
VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby poslancov
Obecného zastupiteľstva v Polomke
15. novembra 2014
Miestna volebná komisia v Polomke podľa §
18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do
orgánov samosprávy obcí v znení neskorších
predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov
obecného zastupiteľstva zaregistrovala dňa
23.9.2014 týchto kandidátov:
1. Roman Bešina, 51 r., živnostník, Polomka,
Dimitrovova 3, SMER – sociálna demokracia
2. Ivan Brozman, Ing., 56 r., drevársky
inžinier, Polomka, Štúrova 92, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
3. J a r o s l a v B r o z m a n , I n g . , 6 0 r. ,
lesník, Polomka, Dimitrovova 9, Strana
demokratického Slovenska
4. Peter Bučko, 49 r., živnostník, Polomka,
Sama Chalupku 23, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
5. I v e t a B u v a l o v á , B c . , 4 4 r . ,
podnikateľka, Polomka, Jánošíkova 916/7,
Kresťanskodemokratické hnutie
6. Veronika Černáková, 20 r., študentka,
Polomka, SNP 77, Strana demokratického
Slovenska
7. Dušan Ďurčenka, Ing., 53 r., riaditeľ firmy,
Polomka, Štúrova 70, Strana demokratického
Slovenska
8. František Ďurčenka, 73 r., dôchodca,
Polomka, Kukučínova 3, SMER – sociálna
demokracia
9. Ján Fusek, Ing., 35 r., stavebný inžinier,
Polomka, SNP 130, SIEŤ
10. Jozef Gordulič, 61 r., elektrikár, Polomka,
Komenského 82, SMER – sociálna demokracia
11. Jozef Guzma, Ing., 51 r., elektrotechnický
inžinier, Polomka, Janka Kráľa 6, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
12. František Harvan, 61 r., dôchodca,
Polomka, Hronská 1097/24, SMER – sociálna
demokracia
13. Ján Harvanka, 50 r., údržbár, Polomka,
Kraskova 4, Kresťanskodemokratické hnutie
14. František Hereta, Mgr., 53 r., štátny
zamestnanec, Polomk a, Ždiarsk a 12,
Kresťanskodemokratické hnutie
15. Vladimír Hrablay, Ing., 36 r., konateľ
spoločnosti, Polomka, Odbojárov 54, SMER

– sociálna demokracia
16. Marta Hrablayová, 55 r., nezamestnaná,
Polomka, SNP 185, Kresťanskodemokratické
hnutie
17. Marián Jagerčík, Ing., 54 r., lesný inžinier,
Polomka, Komenského 112, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
18. Roman Kohút, 40 r., colník, Polomka,
Záhradná 6, SMER – sociálna demokracia
19. Jozef Kubuš, 43 r., robotník, Polomka,
Sládkovičova 56, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
20. Ján Lihan, Ing., 62 r., elektrotechnický
inžinier, Polomka, Hronská 15, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
21. J a n a M a j e r č í k o v á , 5 0 r . ,
živnostníčka, Polomka, Záhradná 30,
Kresťanskodemokratické hnutie
22. Katarína Malčeková, 53 r., inštruktor
sociálnej rehabilitácie, Polomka, Hámor 20,
SMER – sociálna demokracia
23. Dušan Maruškin, MUDr., 51 r., lekár,
Po l o m k a , J e s e n s k é h o 4 , S l o ve n s k á
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
24. Pavel Maruškin , 48 r., technik lesnej
správy, Polomka, SNP 127, SMER – sociálna
demokracia
25. Dušan Muška, 55 r., automechanik,
Polomka, SNP 9, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
26. Ján Oceľ, Ing., 57 r., inšpektor tlakových
zariadení, Polomka, Kukučínova 1, SMER –
sociálna demokracia
27. M á r i a O c e ľ o v á , M g r . , 7 4 r . ,
dôchodkyňa, Polomka, Clementisova 4,
Kresťanskodemokratické hnutie
28. Michal Ondris, 26 r., živnostník, Polomka,
Odbojárov 36, SMER – sociálna demokracia
29. J o z e f P o h a n č a n í k , 5 4 r . ,
živnostník, Polomka, Komenského 62,
Kresťanskodemokratické hnutie
30. Milan Pohančaník, 38 r., robotník,
Polomk a, Odbojárov 21, Strana
demokratického Slovenska
31. Iveta Predajňová, Mgr., 45 r., odborný
referent, Polomka, Mlynská 3, SMER –
sociálna demokracia
32. Jaroslav Rolko, 56 r., živnostník, Polomka,
Komenského 54, Strana demokratického
Slovenska
33. Jozef Svetlák, 72 r., dôchodca, Polomka,
Jesenského 9, Kresťanskodemokratické
hnutie
34. Ivana Šandorová, Mgr., 43 r., sociálny
pedagóg, Polomka, Ždiarska 729/6, nezávislá
kandidátka
35. Peter Šuchaň, 36 r., manažér pre Telecom,
Polomka, Štúrova 81, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
36. Ľubomír Švidraň, Ing., 57 r., drevársky
inžinier, Polomka, Jánošíkova 38, Slovenská
demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
37. Marcel Tkáčik, 39 r., živnostník, Polomka,
Ždiarsk a 15, Strana demok ratického
Slovenska
38. Jaroslav Varecha, doc. Ing. PhD., 51 r.,
konateľ s.r.o., Polomka, Osloboditeľov 386/2,
nezávislý kandidát
39. Peter Vojtko, Ing., 47 r., ekonóm,
Polomka, SNP 113, Slovenská demokratická
a kresťanská únia – Demokratická strana
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