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Zasadalo Obecné zastu-
piteľstvo
Kto sme
Živý Betlehem v kostole
Vianoce v detskom 
domove
Cestovný poriadok SAD

   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 spoločného  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 zmeny týkajúce sa dane z nehnuteľnosti t.j. 
dane z pozemkov, dane zo stavieb a bytov. Každý, kto v roku 2014 nadobudol nehnuteľnosť, 
má povinnosť podať na predpísanom tlačive daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti. Spôsoby 
nadobudnutia nehnuteľnosti sú rôzne: kúpa, zdedenie, prenájom pozemkov, dokončenie no-
vostavieb kolaudáciou, ale aj dokončenie drobnej stavby napr. garáže, skladu  a podobne. 
   Podrobnejšie informácie dostanete na obecnom úrade.

Mária Kohútová,
správa miestnych daní

Spokojný a pokojný
rok 2015
Vám želá
redakcia

Vážení spoluobčania!

   Rok sa s rokom zišiel, a ja na prahu nového 
roka 2015 Vám prajem všetko najlepšie, veľa 
zdravia, šťastia a božieho požehnania.
   Chcem, aby sme sa všetci nabudili novou 
energiou optimizmom pri pohľade pred seba. 
Sme postavení zoči-voči novým výzvam, ale 
i radostiam bežného života, medzi svojimi 
blízkymi, odkiaľ vždy máme možnosť načer-
pať nové sily. 
   Dovoľte sa mi  poďakovať za podporu a vy-
jadrenie dôvery pri mojom znovuzvolení za 
starostu obce. Tak ako doteraz, budem svoju 
funkciu vykonávať podľa svojho najlepšieho 
svedomia a vedomia a naďalej sa budem 
usilovať o rozvoj Polomky, pretože výsledky 
práce si nik nevezme, ostanú tu pre nasledu-
júce generácie a všetkých občanov Polomky. 
Verím, že poslanci obecného zastupiteľstva, 
ktorým ste vo voľbách dali dôveru, budú to-
muto úsiliu nápomocní. Som presvedčený, 
že spoločne s Vami sa nám bude dariť túto 
neľahkú úlohu správne realizovať. Ale aký-
koľvek náročný bude tento rok, akékoľvek 
problémy prinesie, sme tu pre to, aby sme ich  
prijímali a  riešili so vztýčenou hlavou. 

Mnohých z Vás, tak ako aj mňa teší, že sa 
občania našej obce aktívne zapájajú aj do 
činností či už športového, ľudového alebo 
umeleckého charakteru. Som rád, že žiaci 
našej materskej, základnej a umeleckej ško-
ly dosahujú skvelé výsledky v rôznych súťa-
žiach odborného, umeleckého i športového 
charakteru. Teší ma úspech folklórnej skupi-
ny Brezinky, všetkých jeho zložiek, ktorý sa 
prejavil na vystúpeniach na mnohých podu-
jatiach a festivaloch. Počas uplynulého roka 
aktívne pracovali aj naši hasiči, športovci, fut-
balisti i členovia seniorskej Jednoty dôchod-
cov. Všetkým za úspešnú reprezentáciu obce 
Polomka by som sa rád úprimne poďakoval.
   Využívam túto príležitosť poďakovať sa 
všetkým, ktorí vlastnou iniciatívou prispeli 
k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kul-
túrneho i duchovného života, pretože budúc-
nosť obce je hlavne v rukách jej občanov.
   Do nového roka 2015 Vám občanom pra-
jem viac krajších dní ako tých horších, viac 
lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti 
ako smútku a trápenia. Pevné zdravie a veľa 
úspechov v pracovnom i osobnom živote. 

Ing. Ján Lihan,
starosta obce

   Každý rok sa 1. januára schádzajú štátni a cirkevní predstavi-
telia 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 obecné-
ho zastupiteľstva , starosta obce Ing. Ján Lihan, zamestnanci 
obecného úradu spolu s predstaviteľmi cirkvi a farníkmi a čle-
novia folklórnej skupiny Brezinky. Spoločne prosili o požehna-
nie pre Polomku a všetkých jej obyvateľov. Po svätej omši na 
farskom úrade spoločne privítali Nový rok. Novoročný prípitok 
a spoločné modlitby duchovného otca sa niesli v duchu prosieb 
o blaho našich občanov a farníkov.
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   Na základe schváleného Všeobecne zá-
väzného nariadenia o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady na rok 2015, sa 
stanovil poplatok za zvoz TKO nasledovne:
12 € - na osobu v domácnosti, ktorá nesepa-
ruje odpad
10 € - na osobu v domácnosti, ktorá separuje 
odpad
5 € - študent bývajúci na internáte – je potreb-
né doložiť potvrdenie z internátu alebo školy
5 € - občania pracujúci v Bratislave alebo v Ko-
šiciach, alebo v zahraničí – je potrebné doložiť 
fotokópiu pracovnej zmluvy.
   Poplatok na rok 2015 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.
   Zároveň vyzývame občanov, ktorí si v minu-
lom roku uplatnili zľavu na poplatku za TKO 
a nedoložili pracovnú zmluvu alebo potvrdenie 
o návšteve školy, aby ho predložili pri úhrade 
poplatku za rok 2015. V opačnom prípade 
budú musieť poskytnutú zľavu doplatiť.

Plán zvozu TKO 2015
31.1.2015, 21.2.2015, 14.3.2015
Plán zvozu separovaného odpadu 2015 
3.2.2015, 3.3.2015

úsek VVS obce Polomka

Novoročný príhovor
starostu obce

Poplatok za zber a likvidáciu TKO

Informácie o dani za psa
a dani z nehnuteľnosti

Nový Rok
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Odišiel veselý človek,
každý ho mal rád.
Odišiel do nenávratna.
Teraz budeme spomínať.
Dňa 24. januára uplynú dva roky čo sme sa navždy 
rozlúčili s nezabudnuteľným

Milanom Šuchaňom
S láskou, úctou a obdivom spomína brat Vladimír, 

folklórna skupina Brezinky a Tulibanda
...

Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby si mohla ďalej žiť.
Už Ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 6. januára uplynulo 30 rokov čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama

Elena Kubušová
S vďakou a úctou spomína syn Ján s rodinou

...
V diaľ odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Čas plynie, bolesť trápi, 
ale teba nám už nič nenavráti.
Chceli sme ti šťastie, zdravie priať,
no teraz môžeme už len s láskou spomínať
a kytičku kvetov na hrob ti dať.
 Dňa 29. januára si pripomíname smutné trináste 
výročie úmrtia našej milovanej

Jolany Kupcovej
S láskou a úctou spomína mama, manžel,

synovia a brat s rodinou.
...

Ďakujeme Ti nad hrobom,
v srdciach máme veľký žiaľ,
s tebou letí naše zbohom,
až k nebeským výšinám.
Dňa 28. januára si pripomenieme 14. výročie úmrtia 
našej milovanej manželky a matky

Marty Buvalovej
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, 

dcéra Deniska, synovia Martin a Marek, svokra, švagrovia a švagri-
ná s rodinou, súrodenci s rodinami, ostatná rodina a priatelia

...
Rok sa s rokom zišiel a je tu deň,
v ktorý si nám navždy odišiel.
Aj po tridsiatom roku 
tá rana v srdci bolí
a zabudnúť na ten smutný deň nedovolí.
Dňa15. januára sme si pripomenuli tridsiate výročie 
odchodu do večnosti nášho milovaného manžela, 
otca a starkého

Františka Šuchaňa
S úctou a vďakou spomína manželka, syn s rodinou, vnuci, zať 

a ostatná rodina
...

Odišiel si od nás ako krásny deň, nepovedal si ani: 
,,Zbohom, už viac neprídem.“
Keby sa tak dalo vrátiť čas,
otvoriť oči a počuť tvoj hlas.
Zastavil sa život, keď teba už niet,
vždy ťa budeme ľúbiť a vždy sa nám bude cnieť.
Dňa 23 januára si pripomenieme nedožité 60te na-
rodeniny nášho drahého

Jána Jánošku
S láskou v srdci spomína mama, syn Marián s ro-

dinou, sestry s rodinami, bratia s rodinami, vnučka 
Zuzka a vnuk Jakubko, ostatná rodina a kamaráti

V tomto roku si pripomíname 25. výročie úmrtia mi-
lovaného

Jána Jánošku
So zármutkom spomína manželka, dcéry

a synovia s rodinami, ostatná rodina
Zároveň si pripomíname 16 rokov čo nás navždy 
opustila naša drahá

Peťka Jánošková
Nikdy na Peťku neprestanú spomínať staré mamy, 

brat Marián s rodinou a ostatná rodina

SPOMÍNAME
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Poďakovanie

v mesiaci január

   Starosta obce pán Lihan privítal na 
prvom ustanovujúcom zasadnutí poslan-
cov obecného zastupiteľstva a ostatných 
prítomných. Podľa prezenčnej listiny 
konštatoval, že na zasadnutí obecného 
zastupiteľstva je prítomných 9 poslan-
cov, ktorí získali mandát v komunálnych 
voľbách v roku 2014. Dvaja poslanci 
(Ing. Ivan Brozman, Ing. Jozef Guzma) 
sa ospravedlnili. Informáciu o výsledkoch 
voľby starostu a volieb do obecného za-
stupiteľstva predložila predsedníčka 
miestnej volebnej komisie pani Júlia 
Gorduličová. 
   Obecné zastupiteľstvo zobralo na ve-
domie výsledky voľby starostu obce a 
volieb do obecného zastupiteľstva pred-
nesené predsedníčkou miestnej volebnej 
komisie p. Júliou Gorduličovou a konšta-
tovalo že:
1. Za starostu obce bol zvolený p. Ing. 
Ján Lihan,
2. Za poslancov obecného zastupiteľstva 
boli zvolení: MUDr. Dušan Maruškin, 
Ing. Ján Lihan, Roman Bešina, Dušan 
Muška, Mgr. František Hereta, Ing. Jo-
zef Guzma, doc. Ing. Jaroslav Varecha, 
PhD., Mgr. Ivana Šandorová, Ing. Marian 
Jagerčík, Ing. Ivan Brozman, Roman Ko-
hút, náhradník Ing. Vladimír Hrablay. Ing. 
Vladimír Hrablay nastupuje ako prvý ná-
hradník namiesto Ing. Jána Lihana, ktorý 
bude zastávať funkciu starostu obce.
   Starosta obce pán Ing. Ján Lihan zlo-
žil zákonom predpísaný sľub starostu 
obce. Sľub starostu obce prečítala Janka 
Hebeňová. Sľub poslanca obecného za-
stupiteľstva prečítala Janka Hebeňová, 
referentka obecného úradu. Po prečíta-
ní sľubu zložili poslanci  do rúk starostu 
obce zákonom predpísaný sľub. 
   Starosta obce vo svojom prejave poďa-
koval poslancom, zamestnancom obce 
za prácu, ktorú v minulom období vyko-
nali. Zdôraznil, že aj naďalej bude obec 
zveľaďovať a bude sa snažiť splniť úlo-
hy vyplývajúce z volebného programu. 
Zvlášť vyzval do práce novozvolených 
poslancov obecného zastupiteľstva.
   Starosta obce predložil návrh, aby do 
návrhovej komisie boli zvolení poslanci:
Mgr. František Hereta, doc. Ing. Jaroslav 
Varecha, PhD., Dušan Muška. 
   K návrhu neboli žiadne pripomienky 

Anna Pohančaníková, Ždiarska 59,  93 r.

   Z úprimného srdca ďakujeme MUDr. Hermanovej, rodine Vare-
chovej, rodine Zibríkovej, rodine Jána Vengera, priateľom, známym 
a ostatným spoluobčanom za finančnú a morálnu podporu Samkovi.

Srdečne ďakujeme, rodina Predajňová.

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa konalo 12. 12. 
2014 podľa nasledovného programu:
 1/  Otvorenie zasadnutia OZ
 1/a Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 
 1/b Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 1/c Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 1/d Príhovor starostu obce
 1/e Určenie zapisovateľov, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
 2/  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 3/  Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť  zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 4/  Zriadenie obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva 
 5/  Určenie sobášiacich
 6/  Schválenie plánu práce obecného zastupiteľstva na rok 2015
 7/  Schválenie plánu kontrol na I. polrok 2015
 8/  Voľba prísediacich Okresného súdu Brezno
 9/  Určenie platu starostu obce
10/ Prerokovanie VZN č. 58/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015
11/ Návrh rozpočtu obce na rok 2015
12/ Rôzne
13/ Interpelácia a diskusia

a návrhová komisia bola jednomyseľne 
zvolená.
   Za overovateľov zápisnice z dnešného 
rokovania určil Romana Bešinu a MUDr. 
Dušana Maruškina. Vedením zápisnice 
poveril Janku Hebeňovú a Elenu Ska-
lošovú.
   Obecné zastupiteľstvo poverilo v zmys-
le § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, 
ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta záko-
na č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov MUDr. 
Dušana Maruškina, poslanca obecného 
zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadnu-
tie obecného zastupiteľstva.
   Obecné zastupiteľstvo zvolilo za členov 
obecnej rady MUDr. Dušana Maruškina, 
Mgr. Františka Heretu, Dušana Mušku, 
zriadilo nasledovné komisie a zvolilo ich 
členov.

Komisia pre rozpočet a financie
1. Ing. Ivan Brozman – predseda, Štú-
rova 92
2. MUDr. Dušan Maruškin – člen, Jesen-
ského 4
3. Ing. Peter Vojtko – člen, SNP 113
4. Danka Vernárska – členka, Komen-
ského 111
5. Ing. Mária Danieličová – tajomníčka, 
Nová 28

Komisia pre verejný poriadok a život-
né prostredie
1. Dušan Muška – predseda, SNP 9
2. Jozef Svetlák – člen, Jesenského 9
3. Bc. Anna Šuchaňová – členka, Ko-
menského 103
4. Roman Bešina – člen, Dimitrovova 3
5. MVDr. Lucia Nováková – členka, Od-
bojárov 3
6. Janka Hebeňová – tajomníčka, Zá-
hradná 25

Komisia pre šport a agroturistiku
1. Roman Kohút – predseda, Záhradná 6
2. Ing. Vladimír Hrablay – člen, Odbojá-
rov 54
3. doc. Ing. Jaroslav Varecha, PhD. – 
člen, Osloboditeľov 2
4. Ivana Tokárová – členka, Nálepkova 
42
5. Bc. Milota Koroncziová – tajomníčka, 
Ždiarska 13

6. Ján Harvanka – člen, Kraskova 4
7. Katarína Malčeková – členka, Hámor 
20
8. Ing. Ján Fusek – člen, SNP 130
9. Ľubomír Hrablay, - člen, Komenské-
ho 2
10. Mgr. Ján Černák – člen, Oslobodite-
ľov 29
11. Vladimír Račák – člen, Nová 14 

Komisia pre kultúru a školstvo
1. Mgr. František Hereta - predseda, 
Ždiarska 12
2. PaedDr. Anna Černáková - členka, 
Osloboditeľov 29
3. Alena Kubušová – členka, Sládkovi-
čova 56
4. Mgr. Ivana Šandorová  – členka, Ždiar-
ska 6
5. Martina Babničová-Mesiarkinová – 
členka, Komenského 120
6. Ing. Andrea Lilková – členka, Janka 
Kráľa 36
7. Aleš Hereta – člen, Ždiarska 12
8. Diana Ďurčenková - tajomníčka, Sama 
Chalupku 31

Komisia výstavby, územného pláno-
vania, pozemková
1. Ing. Marian Jagerčík – predseda, Ko-
menského 112
2. Bc.Anna Šuchaňová – členka, Komen-
ského 103
3. František Bučko – člen, Štúrova 87
4. Ján Ďurčenka – člen, Sama Chalup-
ku 31
5. Ing. Jozef Guzma – člen, Janka Krá-
ľa 6
6. Ing. Vladimír Hrablay – člen, Odbojá-
rov 54
 7. Mária Kohútová, tajomníčka, Komen-
ského 117

Komisia na ochranu verejného záuj-
mu pri výkone funkcií funkcionárov 
obce
1. MUDr. Dušan Maruškin – predseda, 
Jesenského 4
2. Mgr. Ivana Šandorová – členka, Ždiar-
ska 6
3. Mgr. František  Hereta – člen, Ždiar-
ska 12 
4. Roman Bešina – člen, Dimitrovova 3
5. Elena Skalošová – tajomníčka, Zápo-
tockého 45

   Obecné zastupiteľstvo poverilo v zmys-
le § 4 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o ro-
dine a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov Ing. Ivana Brozmana, poslanca 
obecného zastupiteľstva uzatvárať man-
želstvá.
   Obecné zastupiteľstvo schválilo plán 
práce obecného zastupiteľstva na rok 
2015 tak, ako bol predložený a upravený 
termín zasadnutia zo 17.12.2015 zmeniť 
na 10. 12. 2015, schválilo plán kontrol 
na I. polrok 2015 tak, ako bol predlože-
ný a zvolilo prísediace na Okresný súd 
v Brezne:
1. Janu Ďurčenkovú, bytom Polomka, 
Osloboditeľov č. 11, na 4-ročné obdobie   
2. Emíliu Mikloškovú, bytom Polomka, 
Zápotockého č. 48, na 4- ročné obdobie 
   Obecné zastupiteľstvo schválilo Vše-
obecne záväzné nariadenie  o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady 
na rok 2015 tak, ako bolo predložené.
Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie: 
1. Stanovisko hlavného kontrolóra obce 
k návrhu rozpočtu obce na rok 2015
2. Návrh rozpočtu obce na roky 2016 - 
2017
a schválilo rozpočet obce na rok 2015 
tak, ako bol predložený.
Zápisnica zo zasadnutia je zverejnená 
na www.polomka.sk

Janka Hebeňová
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Narodení: Eremiáš Matej, Hronská 43
 Harvan Alexander, Hronská 16
Prihlásení:  0
Odhlásení: 0
Zomretí: Kaštan František, Nálepkova 15, 72 r.
 Majerčíková Emília, Nálepkova 12, 95 r.
 Brozmanová Mária, Komenského 88, 63 r.

Počet obyvateľov k 31.12.2014  -  2987

   Sme detský domov s 51- ročnou 
históriu. Ako zariadenie internát-
neho typu vznikol v Heľpe a v roku 
2001 sa pretransformoval na Det-
ský domov „ Slniečko“ s rodinným 
charakterom výchovy so sídlom v 
Polomke. „Slniečko“ je miestom, 
kde dieťa nielen býva, ale dobre  sa 
aj cíti. 
   Víziou detského domova „Slni-
ečko“ je skvalitnenie poskytovania 
starostlivosti deťom v ústavnej sta-
rostlivosti dobudovaním odborného 
tímu a rozšírenie sieti profesionál-
nych rodín za podpory Ústredia 
práce sociálnych vecí a rodiny Bra-
tislava.
   V „Slniečku“ je umiestnených 37 
detí, z toho19 dievčat a 18 chlapcov, 
pričom najmladšie má 6 mesiacov a 
najstaršie 17 rokov. V kmeňovej bu-
dove sú umiestnené dve samosta-
tné skupiny, v ktorých je po 9 detí a 
v 9 profesionálnych rodinách je ich 
19, hlavne predškolského veku. 
   Starostlivosť o osem až desať 
detí, podľa veľkosti súrodeneckej 
skupiny, vo veku od 0 do 18 rokov, 

prípadne do ukončenia prípravy na 
povolanie, najdlhšie však do dvad-
saťpäťky, zabezpečuje v jednej sa-
mostatnej skupine päť zamestnan-
cov, z toho štyria vychovávatelia a 
ďalší zamestnanec, ktorý sa zaob-
erá ekonomickou agendou skupiny.  
   Deti navštevujú v obci ZŠ, MŠ, 
ŠZŠ a taktiež SOU v Banskej  By-
strici. Žijú pestrým a bohatým kul-
túrnym aj športovým životom. Spolu 
s vychovávateľkami udržiavajú ro-
dinné tradície, oslavu menín, naro-
denín, Veľkú noc aj Vianoce.
   Jedným z hlavných cieľov so-
ciálnej práce s rodinou je aj prehl-
bovanie a upevňovanie vzťahov 
s biologickou rodinou – rodičmi, 
starými rodičmi a príbuznými. Deti 
majú vytvorené výborné podmienky 
pre rozvoj osobnosti a svojich scho-
pností. Tím kvalifikovaných pracov-
níkov im venuje neustálu pozornosť. 
Napriek tomu im nedokáže nahradiť 
to jediné, čo im v domove chýba – 
otca, mamu.

Riaditeľka DeD „Slniečko“, Mgr. 
Marta Kysucká

   Naši mladí umelci súkromnej 
základnej umeleckej školy ro-
zozvučali srdcia Polomských 
obyvateľov a vniesli do Po-
lomského kostola vianočného 
ducha s tradičnými koledami a 
živým Betlehemom. 
   Kostol do švíku praskal 
obyvateľmi Polomky s pánom 
starostom Ing. Jánom Liha-
nom. Oči mladých a starších 

   Tak, ako pre všetkých začína vianočný čas zapálením prvej 
adventnej sviečky, tak začína aj v detskom domove. Aj u nás sa 
vznáša vianočná atmosféra od prvej adventnej nedele. Všetky deti, 
od tých najmenších až po takmer dospelých, sa tešia na mikulášske 
balíčky a vianočné darčeky. Rozvoniavajú koláče a medovníčky, 
ktoré pečieme a ozdobujeme spoločne. Vianoce v detskom domove 
sa nelíšia od tých v rodinách. Sú v duchu tradícií, štedré a bohaté 
na jedlo a sladkosti. 
   Deti, ktoré nemajú možnosť tráviť Vianoce s rodičmi, môžu ich 
tráviť vo vianočnom tábore pre deti z detských domovov v Očk-
olandii alebo v detskom domove. Na Štedrý večer sa pripravujeme 
tak, ako v bežnej rodine. Spoločne upratujeme byt, chystáme sláv-
nostnú večeru – kapustnicu, nemôže chýbať zemiakový šalát s ry-
bou a opekance. Dodržiavame kresťanské zvyky ako v mnohých 
našich rodinách. Keď sa blíži čas večere, rozsvietime sviečky na 
vianočnom stromčeku, darčeky  sú už nepozorovane prepašované 
pod stromček a vyzdobíme v obývačke slávnostne stôl. Nesmie 
chýbať cesnak, med, soľ, rozkrojené jabĺčko a vianočné oblátky. 
Už sú všetci nedočkaví, čím skôr sa chcú navečerať, aby sa mohli 
rozbaľovať balíčky. To je predsa najväčšia radosť pre deti, na to ča-
kajú celý deň. Všetci sme veselí, tešíme sa z darčekov, atmosféra 
je príjemná.   

Koordinátorka samostatnej skupiny, Ing. Beáta Vigodová

Lyžiarske stredisko Polomka BUČNIK
Cenník lístkov pre sezónu 2014/2015

Druh lístka dospelí
seniori nad 60 r.

deti do 12 r.
juniori do 18 r.

Jazdné skipasy
Jedna jazda 2,00 € 2,00 € 1,00 €

10 jázd 10,00 € 8,00 € 6,00 €

Časové skipasy

2 hod. mimo interval 7,50 € 6,50 € 5,00 €

3 hod. mimo interval 9,00 € 8,00 € 6,00 €

4 hod. mimo interval 10,00 € 8,50 € 6,50 €

09:00 - 12:30 9,00 € 8,00 € 6,00 €

12:30 - 16:00 10,00 € 8,50 € 6,50 €

Celodenný 9:00-16:00 14,00 € 12,00 € 9,00 €

Viacdňové skipasy

2 dni zo 7 26,00 € 22,00 € 17,00 €

3 dni zo 7 37,00 € 31,50 € 23,00 €

4 dni zo 7 45,00 € 38,00 € 28,00 €

5 dní zo 7 55,00 € 46,50 € 34,00 €

6 dní zo 7 64,00 € 54,00 € 39,00 €

7 dňový 73,00 € 62,00 € 45,00 €

10 dní počas sezóny 96,00 € 82,00 € 62,00 €

15 dní počas sezóny 139,00 € 119,00 € 89,00 €

Rodinné skipasy
rodinný lístok 2+1 

(jednodňový) 30,00 €
rodinný lístok 2+2 

(jednodňový) 36,00 €

Lyžiarské kurzy 6,00 €

INFORMÁCIE K CENNÍKU
Deti do 5 rokov zdarma (ak nepoužívajú samostatne kotvu). Pre deti do 5 rokov ak používa-
jú samostatne kotvu je potrebné taktiež zakúpiť lístok. Deti od 6 do 12 rokov majú nárok na 
detské lístky. Juniori od 13 rokov do 18 rokov. Seniori nad 60 rokov. Vratná elektronická kar-
ta pre každý lístok 2€.

Živý Betlehem
v Polomskom kostole

Kto sme ?

Vianoce v Detskom domove “Slniečko“
sa nelíšia od tých v rodinách

žiarili šťastím, keď sa chrám 
rozozvučal v jemných tónoch 
Tichej noci a malé Jezuliatko 
s Jozefom a Máriou vytvárali 
skutočnú atmosféru Vianoc. 
Na svoje si prišiel aj pán 
farár vdp. ICLic. Michal Jen-
ča, ktorý svojím požehnaním 
spojil srdcia všetkých Polom-
čanov. Pani riaditeľka s ko-
lektívom pedagógov a deti 

umeleckej školy vyjadrili veľkú 
vďaku všetkým Polomčanom, 
ktorí si odnášali vianočnú at-
mosféru do svojich domovov. 
Tradície Vianoc a koledovanie 
mladých umelcov oživilo spo-
mienky spoluobčanov a deti a 
mládež spoznali tradičné Via-
noce Polomky. 
   Aj v ďalších rokoch sa bu-
deme snažiť, aby Vianoce 
zbližovali a napĺňali a aby 
vianočná atmosféra prenikla 
do každého kúta polomských 
domácností. 

SZUŠ Talentárium Polomka
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Banská Bystrica, AS          7:12 †, 7:12 x, 8:27x, 15:09, 15:52 †, 17:46 fh
Banská Bystrica, Roosev. nem. 4:50x, 6:25x
Bratislava AS                      10:15 f1

Brezno, nemocnica             13:16 xf2, 13:16 xf3

Brezno ul. ČSA                   4:52 xu, 6:40 xf3u1      
Brezno, žel. stanica             6:25 xu2, 6:45 x, 7:12 †u3, 7:12 xu4, 7:52 †, 8:27 xu5, 8:31†, 10:15 t, 11:44, 14:20†, 14:35 x,
 15:09 u6,15:14 xf3, 15:14 xf3, 15:52 †u7, 15:58 x, 17:11 x, 17:16†, 18:29x, 18:54†, 19:49  
Brezno, žel. st. cez Bacúch 4:50 xu8, 6:05 x, 6:16 †, 6:40 xf2, 7:35 x, 9:42 x, 12:40 †, 14:11 x, 14:50 †, 16:24 †, 16:38 x,
 17:48 fhu9, 22:26
Brezno, žel. st. cez nemocnicu 4:51 x, 5:55 x, 6:05 x, 6:56 x, 7:28 x, 7:35 x, 9:01 x, 10:02 x, 10:44 x, 
                                              12:40 †, 12:50 †, 14:50 †
Dolná Lehota                         14:46 xf3          
Podbrezová aut. stanica         14:46 xf3u10 
Podbrezová, Lopej, Turčan   6:40 xf3

Podbrezová, ŽP a.s               4:47 †, 12:53 x, 20:40
Valaská, Piesok, aut. st          4:52 x
Valaská, Piesok, závod ŽP   12:55 x
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Odchody autobusov

Cestovný poriadok SAD Zvolen platný od 9.1.2015

   Dňa 26.12.2014 sa uskutoč-
nil IV. ročník vianočného vo-
lejbalového turnaja ulíc obce 
Polomka. Na turnaji sa zúčast-
nili hráči v štyroch družstvách 
- Kaštieľ, Nižný koniec, All Star 
Potok a hosťom bolo družstvo 
z Heľpy.
   V príjemnej vianočnej atmo-
sfére zvíťazilo družstvo Kaštieľ 
pred Heľpou a Nižným koncom. 
   Nadšenci tohto športu pra-
videlne trénujú každý utorok a 
sobotu o 18.00 hod. v telocvič-
ni ZŠ. Veríme, že záujem o tento 
šport bude stúpať, a preto Vás 
radi uvidíme v telocvični.

Ján Černák

V referende oprávnení občania ro-
zhodnú o otázkach:
 
1. Súhlasíte s tým, aby sa manžel-
stvom nemohlo nazývať žiadne iné 
spolužitie osôb okrem zväzku med-
zi  jedným mužom a jednou ženou ?
 
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo 
skupinám osôb rovnakého pohlavia 
nebolo umožnené osvojenie (adopcia) 
detí a ich následná výchova?
 
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli 
vyžadovať účasť detí na vyučovaní v 
oblasti sexuálneho správania či eu-
tanázie, ak ich rodičia alebo deti samé 
nesúhlasia s obsahom vyučovania?

REFERENDUM
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím  č. 320/2014 Z.z. na základe  
petície občanov prijatej 27. augusta 2014 vyhlásil referendum a určil deň 
jeho konania na sobotu 7. februára 2015. Spôsob vykonania referenda 
podľa článkov 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky ustanovuje Zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania 
referenda v znení neskorších predpisov.

 
Všeobecné informácie :
Právo hlasovať v referenda má každý 
občan Slovenskej republiky, ktorý naj-
neskôr v deň konania referenda do-
vŕšil 18 rokov veku a
1. má trvalý pobyt na území Sloven-
skej republiky – svoju totožnosť preu-
kazuje občianskym preukazom v mi-
este svojho trvalého pobytu. V prípa-
de, že sa v čase konania referenda 
nenachádza v mieste svojho trvalého  
pobytu, môže požiadať na obecnom 
úrade o vydanie Hlasovacieho preu-
kazu, na základe ktorého bude môcť 
dopísaný do zoznamu v ktorejkoľvek 
miestnosti na hlasovanie na území 
Slovenskej republiky. Spolu s hlasova-

cím preukazom musí predložiť aj ob-
čiansky preukaz, inak mu hlasovanie 
nebude umožnené.
   O vydanie hlasovacieho preukazu  
môže volič požiadať najneskôr do 5. 
Februára 2015 v úradných hodinách 
obce.  O vydanie môže požiadať volič 
osobne, prostredníctvom ním splno-
mocnenej osoby, písomne alebo ele-
ktronicky v takom časovom predstihu, 
aby mu  bolo možné hlasovací preu-
kaz doručiť.
   V písomnej žiadosti musí byť uve-
dené : meno  a priezvisko, rodné číslo, 
adresa trvalého pobytu a korešpon-
denčná adresa.
2. nemá trvalý pobyt na území Slo-
venskej republiky a dostaví sa v deň 
konania referenda do ktorejkoľvek 
miestnosti na hlasovanie na území 
Slovenskej republiky. Občana dopíše 
okrsková komisia do zoznamu  na 
základe predloženého slovenského 
cestovného dokladu.  Dopísanie do 
zoznamu oprávnených občanov za-
znamená okrsková komisia v sloven-
skom cestovnom doklade na strane 
úradných záznamov.

Vianočný
volejbalový

turnaj

x  premáva v pracovné dni
 premáva v piatok
  premáva v sobotu
  premáva v nedeľu
†  premáva v nedeľu
 a v štátom uznaný sviatok
f  nepremáva od 21.12 do 4.1, 1.2,
 15.2, 5.4, od 5.7 do 30.8
f1  nepremáva od 26.12 do 27.12,
 od 3.4 do 5.4, 1.5, 8.5. 29.8

f2   nepremáva od 15.12 do 19.12,
 od 8.1 do 30.1, od 3.2 do 13.2,
 od 23.2 do 1.4, od 8.4 do 30.6,
 od 2.9 do 28.10, od 2.11 do 11.12
f3  nepremáva od22.12 do 7.1, 2.2,
 od 16.2 do 20.2, od2.4 do 7.4,
 od 1.7 do 31.8, od 29.10 do 30.10
h   premáva tiež 7.1, 2.2, 7.4, 1.9
t    premáva len 3.4
u spoje pokračujú

x   premáva v pracovné dni
  premáva vo štvrtok
  premáva v piatok
  premáva v sobotu
  premáva v nedeľu
†  premáva v nedeľu
 a v štátom uznaný sviatok
f   nepremáva od 22.12 do 7.1, 2.2,
 od 16.2 do 20.2, od 2.4 do 7.4,
 od 1.7 do 31.8, od 29.10 do 30.10
f1   nepremáva od 21.12 do 4.1, 1.2,

 15.2, 5.4, od 5.7 do 30.8
f2   nepremáva od 24.12 do 28.12,
 od 31.12 do 4.1, od 3.4 do 6.4
f3   nepremáva od 25.12 do 26.12, 1.1, 
 od 3.4 do 4.4, 1.5, 8.5. 29.8
f4   nepremáva od 15.12 do 19.12,
 od 8.1 do 30.1, od 3.2 do 13.2,
 od 23.2 do 1.4, od 8.4 do 30.6,
 od 2.9 do 28.10, od 2.11 do 11.12
h   premáva tiež 7.1, 2.2, 7.4, 1.9
t   premáva len 2.1

Heľpa, obch.dom                 5:55 †, 8:51 x, 9:00 †, 9:26 x, 14:21 xf, 15.00 x, 17:13 f1h, 17:20 x, 20.51 f1h
Humenné                         14:45 f2          
Kežmarok AS                      6:20 t, 16:15f3      
Pohorelá, OcÚ                     6:33 x, 7:32 x, 10:46 x, 15:49 x,16:35 x, 21:03 x
Pohorelá, Poh.Maša, Jednota  12:02 xf4, 12:02 †, 13:23 x, 13:48 xf4, 19:38 x,19:48†, 21:34
Polomka, konečná               14:07 †, 14:59, 17:00 †, 18:35
Šumiac, OcÚ                        5:39 x
Telgárt, OcÚ                        7:02 x,14:50 x, 15:38 †
Telgárt OcÚ cez Pohorelá   5:38 †, 14:05 x, 15:05 x, 18:49 x, 23:10
Telgárt OcÚ cez Šumiac     5:38 †, 7:11 †, 9:54, 11:08, 12:32 x, 13:35 †, 14:05 x,
 15:05 x, 16:16, 17:42, 18:45 †, 18:49 x, 23:10
Vaľkovňa                            12:02 xf, 13:48 xf
Závadka nad Hronom         16:25 x


