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Oslobodenie obce Polomka
Dňa 30.1.2015 sme si pripomenuli 70. výročie oslobodenia obce Polomka. Pripomeňme si niektoré historické fakty
o tejto významnej udalosti.
Horehronia sa týkala Západokarpatská útočná operácia
vojsk 2. a 4. ukrajinského frontu, prebiehajúca od 12. januára 1945 do 1. marca 1945.
Táto vojenská operácia bola
priamou súčasťou veľkej strategickej ofenzívy sovietskych
frontov od Baltického mora po
Karpaty. Práve ňou sa začalo
druhé obdobie oslobodzovacích bojov na území Československa. Prostredníctvom tejto
operácie bolo oslobodené celé
územie východného Slovenska, časť južného a podstatná
časť stredného Slovenska až
po Liptovský Mikuláš a celé
údolie Hrona.
Od Telgártu k Breznu postupovali Horehroním útvary
8. sovietskej jazdeckej divízie.
V období od 29. do 31. januára oslobodili obce Telgárt, Čer-

venú Skalu, Pohorelú, Heľpu,
Závadku, Polomku, Bacúch,
Beňuš, Gašparovo,, Bujakovo,
Braväcovo, Filipovo a priblížili
sa k Breznu.
Do obce Polomka vstúpili v noci z 29. na 30. januára
1945 vojaci Rumunskej armády. V priestoroch miestnej školy bola zriadená vojenská nemocnica, ktorá slúžila predovšetkým pre potreby armády.
Na znak úcty k týmto uda-

Zápis do 1. ročníka
VZN o daniach

Pozvánka na zasadnutie OZ
Podľa § 13 Zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie
obecného zastupiteľstva na deň :
19. februára 2015 ( štvrtok ) o 17,00 hodine  
(v budove obecného úradu – bočný vchod)   
Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie
3/ Správa o plnení uznesení obecného
zastupiteľstva a kontrolnej činnosti
4/ Zhodnotenie stavu bezpečnosti a vývoja kriminality
za rok 2014
5/ Schválenie plánu kultúrno-výchovnej činnosti na rok 2015
6/ Informácia o vývoji získavania zdrojov z fondov EÚ
7/ Rôzne
8/ Interpelácia a diskusia

Výročie tragédie
Uplynulo už šesť rokov od závažnej dopravnej nehody s tragickými
následkami na našom železničnom priecestí. Nezabudli sme a ani
nikdy nezabudneme. Nedá sa. 21. február bude navždy čierny deň.

Občianske združenie
HASIČ – kto sme?
Občianske združenie HASIČ
vzniklo z iniciatívy mladých
aktívnych športovcov, ktorí
mali vôľu a chuť sa naplno
a oficiálne venovať hasičskému športu. Športovať sami
pre seba je síce fajn, avšak
ak sme sa chceli zúčastňovať
súťaží, podávať projekty a financovať napredovanie v hasičskom športe, táto forma
zoskupenia je na všetky tieto
veci potrebná. Podporuje nás
aj DHZ Polomka, aj keď ich
hlavnou činnosťou je požiarna
ochrana osôb a majetku, preventívna a zásahová činnosť.
Podporu zo strany DHZ si veľmi vážime.
Zakladajúci členovia OZ HASIČ: Bučko František, Bučko
Dávid, Tokár Tomáš, Tokár
Matúš, Tokárová Ivana, Kochan Dominik, Hereta Aleš,
Michalec Martin, Černák Tomáš, Kamzík Jakub.
Vznik občianskeho združenia v roku 2013 a samotné
naštartovanie činnosti podporila aj Obec Polomka dotáciou
600€ na nákup športových hadíc. Po prvých skúsenostiach
s tréningovou a súťažnou
činnosťou sme pre hasičský
šport získali ďalších nadšencov. Pridali sa k nám mladší

lostiam sme položili veniec
k pamätnej tabuli na zdravotnom stredisku. Pietneho aktu
sa zúčastnili aj žiaci základnej
školy s učiteľmi. Pripravili si
báseň venovanú týmto udalostiam a historické fakty z oslobodenia obce. Sme úprimne
radi, že naše deti sa dozvedajú o tých krutých časoch,
ktoré naši starí rodičia museli
prežiť. Dúfame, že už žiadna
generácia ľudstva nedopustí,
aby sa také hrôzostrašné časy
zopakovali.
-rr

Deti z DFS Brezinky

športovci Šuchaň Peter, Šuchaň Jakub, Majerčík Marek,
Adrián Kubajda, Bučko Dominik, Kaštanová Michaela,
Ševc Kamil, Šandor Kristián.
Podarilo sa nám vypracovať projekt a získať finančné
prostriedky na nákup časomiery z podporného programu
Banskobystrického
samosprávneho kraja.
V tomto období sa uchádzame o vaše 2% dane. Budú použité na režijné náklady účasti
na súťažiach, doplnenie výstroje a skvalitnenie technického vybavenia.

Občianske združenie v rámci
svojej športovej činnosti vychováva k aktívnemu životnému štýlu a športu aj najmladšiu generáciu v zoskupení
Plameniaci.
Reprezentanti Polomky
v hasičskom športe dosahujú
veľmi pekné výsledky, umiestnenia na popredných priečkach na okresnej, krajskej ako
aj na celoslovenskej úrovni.
Ak ešte nemáte vybratú konkrétnu organizáciu ktorej by
ste svoje 2% venovali, darujte ich prosím nám. Venujeme
sa polomskej mládeži od najmenších až po už aj dospelých a tak vaše peniaze ostanú v Polomke aj pre vaše deti.
Ivana Tokárová,
OZ HASIČ

Poplatok za zber
a likvidáciu TKO
Na základe schváleného Všeobecne záväzného 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 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, alebo
v zahraničí – je potrebné doložiť fotokópiu pracovnej zmluvy.
Poplatok na rok 2015 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 z boku na poschodí ( bývalá kancelária kultúry)
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 predložili pri úhrade poplatku za rok 2015. V opačnom prípade budú musieť poskytnutú zľavu doplatiť.

Plán zvozu TKO 2015
21. 2. 2015, 14.3.2015
Plán zvozu separovaného odpadu 2015
3. 3. 2015
úsek VVS obce Polomka
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v mesiaci február
Magdaléna Vozárová, Ždiarska 18, 80 r.
Prajeme Vám veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa šťastia, lebo je krásne,
veľa lásky, lebo je jej málo
a všetko naj... aby žiť za to stále stálo.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
január 2015

Narodení: Harvan Jakub, Osloboditeľov 45
Pohančaník Matúš, Odbojárov 21
Bernacký Patrik, Osloboditeľov 5
Prihlásení: Kurčíková Linda, Osloboditeľov 6
Pohančaník Jakub, -„Odhlásení: PhD. Šardzíková Ivana, Bernolákova 49
PhD. Šardzík Róbert,
-„Šardzíková Alexandra,
-„Šardzíková Sarah -„Prebble Oliver Ján, Kraskova 25
Ing. Roľko Miroslav, Osloboditeľov 36
Zomretí:
Pohančaníková Františka, Bernolákova 45, 87 r.
Saksová Emília, Štúrova 1, 91 r.
Pohančaníková Anna, Ždiarska 59, 94 r.
Zubaľová Anna, SNP 36, 72 r.
Počet obyvateľov k 31.1.2015 - 2982

SPOMÍNAME
Ruky pracovité museli skrehnúť,
žiadalo sa im v rodnej zemi odpočinúť.
Srdce ubolené prestalo biť,
nebolo lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Už ťa neprebudí slnko, ani krásny deň,
na cintoríne spíš svoj sladký sen.
Dňa 1.februára sme si pripomenuli 10 rokov odvtedy ako nás navždy opustil náš milovaný
Tomáš Pohorelec
S nehynúcou láskou spomína manželka Anna,
dcéry Anna a Zuzana s rodinami
...
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 dať.
Dňa 3. februára sme si pripomenuli smutné 20.
výročie úmrtia našej drahej mamy a starej mamy
Márii Švidraňovej
S láskou a úctou spomína dcéra Mária
a vnuk Ľuboslav s rodinou.
...
Kto stratil lásku matkinu,
ten často na ňu v bôli spomína.
Veď bola to láska najdrahšia,
ktorú k nám mala len mamička jediná.
Čas plynie, bolesť trápi,
ale teba nám už nič nenavráti.
Dňa 10. februára uplynul dlhý a smutný rok, ako
nás navždy opustila naša drahá mamička
Emília Šandorová
S láskou a úctou na teba mama spomíname a ďakujeme ti.
Dcéry Janka a Milka s rodinami a ostatná rodina.
...
Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť,
už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
ale tí, čo ťa milovali,
nikdy neprestanú na teba spomínať.
Dňa 16. februára si pripomíname smutné prvé
výročie úmrtia nášho milovaného otca
Jozefa Buvalu
S bôľom v srdci spomína manželka, syn Vladimír,
synovia Jozef a Ján s rodinami, dcéra Alena a ostatná rodina.
...
Odišla tíško, niet jej medzi nami,
v našich srdciach stále žije spomienkami.
Dňa 21. februára si pripomenieme ôsme výročie
úmrtia našej milovanej
Anny Vojtkovej
S láskou a úctou spomínajú manžel a deti.
S hlbokým zármutkom si na drahú Hanku Vojtkovú spomínajú aj kolegovia z obecného úradu.
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Výchova
k ekológii
Plasty
Na začiatku ľudia nevedeli že existujú plasty, tí
ľudia mali len to čo im dala príroda. Keď raz jeden človek objavil plast, bolo to pre nich nové a
nevedeli čo sa s tým dá robiť. Dnes je z plastu
každá druhá vec, čo používame každý deň. Plas-

ty pomaly zaplavujú našu planétu, kvôli ľuďom čo
plasty zahadzujú do prírody. V dedinách a mestách sa stavajú zberné dvory, v ktorých sa odpad
triedi a recykluje. V Polomke je jeden zo zberných
dvorov. Naši obyvatelia naň odvážajú nepotrebné plasty a rôzne nepotrebné materiály, ktoré by
škodili prírode. Kvôli tomuto je len malá časť ľudí,
ktorí odhadzujú odpad do prírody. Ak aj my takto
budeme chrániť prírodu, naša planéta sa bude v
kráse rozvíjať.
Viktória Zubáková, 8.A trieda

Proti veku nieto lieku
Proti veku nieto lieku, vek človek neovplyvní, len ho musí
rešpektovať i so všetkými jeho dôsledkami i následkami.
Položme si však ruku na
srdce, či my obyčajní smrteľníci netúžime dožiť sa čo
najvyššieho veku. Názory na
život sú rôzne a v dnešnej
dobe akoby tých starcov čoraz viac pribúdalo. Snáď je to
i tým, že najmä na dedinách
je málo mládeže a rodí sa
málo detí. Taká je asi realita
súčasného sveta, a tak sa človek postihnutý starobou stretne s neochotou na rôznych
miestach. Nuž ja si neťažkám
a svoje problémy prekonávam s nadhľadom a ďakujem
Pánu Bohu, že mi dožičil dožiť
sa i keď mojej veľmi smutnej
staroby.

A ako som sa ja starenka
pred komunálnymi voľbami
dostala za kandidátku na poslankyňu do obecného zastupiteľstva? To bude z mojej
strany asi spomínaný rešpekt,
v tomto prípade rešpekt a úcta
k daným okolnostiam. Napriek
tomu však, že som sa nikdy
nedrala do popredia a netúžila som po žiadnej inej kariére, ako bolo moje učiteľstvo,
jednako vám drahí moji voliči,
úprimne ďakujem za prejavenú dôveru, veď 119 hlasov, to
nie je tak málo, keď starôbka
je moja družka a ja som s nimi
absolutne nepočítala. Vy asi
poznáte, že keď Oceľka bola

poverená akoukoľvek úlohou
bez zisku, zatiaľ nesklamala
a úlohu dotiahla do požadovaného efektu. S pokorou uznávam názory pisateľky článku
Povolebné zamyslenie, že seniori nad sedemdesiat rokov
sa majú od politiky držať bokom i keď starogrécke a starorímske dejiny o tom hovoria
protikladne.
No v konečnom dôsledku
aktivity mi nechýbajú, mám
ich nad hlavu a recept ako žiť,
i keď dobre mienený sa prijíma ťažko.
Bez rozdielu na vek najdôležitejšie je zdravie a pokoj,
čo si želám najviac a toto želám všetkým občanom našej
obce, pretože s vami žijem
a všetkých vás mám rada.
Mgr. Mária Oceľová

Výsledky referenda v Polomke
Referenda konaného 7.2.2015 sa v Polomke zúčastnilo 14,74% oprávnených voličov.
Počet oprávnených voličov – 2401
Počet vydaných hlasovacích lístkov 354
Počet platných hlasov 353
Počet neplatných hlasov 1
Na otázky v referende v Polomke hlasujúci odpovedali takto:
1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem
zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou ?
Áno – 333 voličov Nie – 19 voličov
2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia
nebolo umožnené osvojenie ( adopcia ) detí a ich následná výchova ?
Áno – 326 voličov Nie – 26
3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho
správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom
vyučovania ?
Áno – 331 voličov
Nie – 21 voličov
Janka Hebeňová

Ľudové pranostiky
Február
16. O svätej Juliáne priprav voz a schovaj sane.
18. O svatém Šimone schádza sneh zo stráne.
22. Mráz na Petra stolovanie znamená dlhšej zimy
trvanie.
23. Keď je pekne na Romana, býva žatva požehnaná.
24. Po Matejovi sa zima tratí alebo bohatí.
24. Ak prší na Mateja, urodia sa zemiaky.
24. Na Mateja mráz, potom štyridsať ráz.
24. Matej ľady láme, ak nemá čo lámať, ľady v marci
máme.
27. Ak je mráz na sv. Gabriela, bude žatva veselá.
28. Ak je na sv. Romana jasno, bude hojná úroda.
Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa
darí žencom.
Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu
gazdovia zvážajú.
Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli
zima.
Keď je suchý február, je mokrý august.
Aké fašiangy, taká Veľká noc.
Ak je február mierny, rok bude biedny.
Mnoho snehu, mnoho sena.

ŠPORT Obchodný dom
Jednota
ponúka:
Značkový textil: PROGRESS, BERG, KILPI, NORTHLAND, DRAPS, TREKSPORT,
HIGHSPORT...
Značkovú obuv: ASICS, KAYLAND, MERRELL, GAR, NUMERO UNO, SPRANDI,
Doplnkový tovar: N8vleky, impregnačné
spraye...
Zľavy 10-60% na vybrané druhy tovaru.

Kupón na zľavu 10%
platí do 30.3.2015
Ponúkam na predaj Rašelinové brikety
vhodné na vykurovanie rodinných domov. Brikety sú balené v praktických
balíkoch 10-12kg. Odber 1 tona – celá paleta v cene 156€ s DPH. Predaj: Polomka
– časť Hámor, kontakt: 0915819124
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Hodiny anglického jazyka
s native speakerom
Aj tento školský rok 2014/15 spolupracuje naša škola s lektorom angličtiny s Aidnom. Piataci mali možnosť po prvýkrát
počuť angličtinu od rodeného Angličana. Navzájom sa teda
predstavili a zoznámili. Žiaci boli nadšení. Pre žiakov druhého
stupňa si pripravil prezentáciu o anglickom sviatku – Guy Fawkes Night, ktorý Angličania oslavujú 5. novembra. Je to sviatok, kde si pripomínajú historickú udalosť z roku 1605, kedy sa
anglický vojak Guy Fawkes pokúsil o atentát na kráľa Jakuba
I. Ľudia oslavujú to, že kráľ prežil a pripomínajú si to robením
vatier, kde upaľujú figurínu Guy Fawkesa, alebo iných nenávidených osôb. Mestá robia organizované oslavy a ohňostroje.
Sme úprimne radi, že spolupráca s pánom Aidenom je dlhodobá a všetci sa tešíme na ďalšie hodiny, ktoré nás ešte v tomto
školskom roku čakajú.
ZŠ Polomka

Piesne moje, piesne
Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica zorganizovalo v komornej sále SOS program speváckych skupín
a sólistov pod názvom Piesne moje, piesne. V programe účinkovali Kráľova Hoľa z Pohorelej, Priechoďan z Priechoda, Čierťaž
z Nemeckej, Horehronci a rozkazovači FS Partizán zo Slovenskej Ľupče, Martina Fodorová z Banskej Bystrice, Ľudová hudba
pod vedením Miroslava Kapca a nechýbali ani naše Brezinky.

Zápis do 1. ročníka
Deň 28. 1.2015 bol veľkým dňom pre budúcich prváčikov
ale aj pre rodičov, ktorých od septembra čakajú povinnosti
s úlohami, čítaním, písaním - Zápis do školy.
Na úvod privítala p riaditeľka Nerobilo im problém určiť farSviteková všetkých budúcich by, spočítať guľôčky na domižiačikov, na ktorých sa veľmi ne, správne poukladať čísla
teší spolu s ostatnými učiteľmi za sebou alebo postaviť hrad.
a ich rodičov. Po úvodných Na záver dostali detičky uposlovách odovzdala slovo p. mienkové darčeky a koláčik
učiteľke Emílii Mesiarkino- na posilnenie po ťažkej právej, ktorá pripravila pre deti ci. Rodičia odovzdali zápisné
program. Žiaci 4. ročníka si lístky a dotazníky a prebrali
nacvičili divadielko o Šípovej si svoje deti, ktoré boli zaujaRuženke. Po divadielku sa té hrou a ani sa im nechcelo
deti presunuli do triedy, kde ísť domov. Do prvého ročníka
mali nachystané aktivity, ktoré bolo zapísaných 24 budúcich
ich zaujali, boli veľmi šikovní, prváčikov.
hravo zvládli pridelené úlohy.
Ing. Daniela Škvarková SŠU
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Dňa 9 a 10 januára sme sa zúčastnili sústredenia v penzióne Majk v Heľpe.
Zažili sme tam veľa zábavy a naučili sa mnoho nových vecí.

Ako deti z DFS Brezinky
volnočasové peniažky použili

Prišli sme pár hodín po obede, chvíľu sme si oddýchli a
pustili sa do roboty. Začali sme
zo základmi dýchania, ktoré nás naučila Hanka Šuchta.
Väčšina z nás zistila že dýcha
úplne naopak. Ale neskôr sme
si zvykli a išlo nám to celkom
dobre. Keď sa schyľovalo ku
večeru, nás pani učiteľky naučili pliesť takzvané šnúrky dole
riťou. Všetci boli zahĺbení do
pletenia, niektorým to šlo viac,
niektorým menej, ale každý mal
na konci dňa upletený aspoň kúsok. Keď sme doplietli, presunuli
sme sa do telocvične, kde sme
tancovali s Vandou a Barborkou
rôzne zábavné choreografie. Za
odmenu sme si potom šli oddýchnuť do bazéna, v ktorom
sme sa vynikajúco vyšantili. Po
plávaní sme zaľahli do postelí
a počúvali sme pani učiteľku
Martu ako nám číta rozprávku na dobrú noc po polômsky.
Na druhý deň sme sa zobudili
v dobrej nálade a pokračovali
v práci. Samozrejme, nešlo by
to bez raňajok ktoré boli vyni-

kajúce rovnako ako aj obed a
večera. Po raňajkách sme sa
opäť presunuli do telocvične,
kde sme tancovali a zabávali
sa. Vanda nám vymyslela tridsať minútový maratón, ktorý
sme samozrejme všetci zvládli.
Pridali sa k nám aj niektorí rodičia. Po tanci si išli niektorí opäť
zaplávať do bazéna a niektorí
ostali vyšívať. Vyšívať nás učila teta Kalmanová. Každý sme
sa ponorili do niečoho iného.
Niektorí do vyšívania a niektorí
do vody v bazéne. Potom k nám

prišla učiteľka spevu Andrejka
Kiršová, ktorá nás naučila rôzne
techniky spevu. Pesničky, ktoré
sme skúšali spievať s Andrejkou
sme využili v tanci s Vandou.
A po tomto všetkom čo sme tu za
tieto dva dni zažili, sme sa museli pobaliť a odísť. Odchádzalo
sa nám veľmi ťažko, pretože sa
nám tu veľmi páčilo a dúfame že
sa tu stretneme aj nabudúce.
A boli sme aj na predstavení
o troch tučniakoch v Banskej
Bystrici. Hra o troch tučniakoch
je príbehom troch kamarátov
z mrazivého severného pólu,
ktorí napriek tomu, že musia
čeliť zložitým a nebezpečným
situáciám, v ktorých ide doslova
o život, držia spolu. Aj keď nie
vždy celkom so sebou súhlasia
a často si nerozumejú, predsa stále hľadajú a nachádzajú
spôsoby ,ako spolu vychádzať,
pomáhať si a myslieť jeden na
druhého. Je to veľmi smiešne a
niekedy aj vážne. A z našej Polomky tam boli deti z Breziniek.
A nám deťom sa to veľmi páčilo.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
č. 58/2014
prvá časť
§1
Predmet úpravy
Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“)
obec Polomka (ďalej len „správca
dane“)
a) ustanovuje miestne dane
a miestny poplatok za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady,
b) určuje sadzbu dane a poplatku,
spôsob vyberania dane a poplatku,
daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,
c) ustanovuje oslobodenie od dane,
zníženie dane, zníženie poplatku
a odpustenie poplatku.
§2
Druhy miestnych daní
1) Správca dane ukladá od 1. januára 2015 na svojom území tieto
miestne dane:
a) daň z nehnuteľností,
b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného
priestranstva,
d) daň za predajné automaty,
e) daň za nevýherné hracie prístroje.
2) Správca dane ukladá od 1. januára 2015 na svojom území miestny
poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
druhá časť
§3
Daň z nehnuteľností
Daň z nehnuteľností zahŕňa
a) daň z pozemkov,
b) daň zo stavieb,
a) daň z bytov a z nebytových
priestorov v bytovom dome (ďalej
len „daň z bytov“ ).
Daň z pozemkov
§4
Hodnota pozemku
1) Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov na 0,09 € za
1 m2,

§5
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z pozemkov
podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25%.
2) Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane
zvyšuje v obci u pozemkov v tomto
členení:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice,
ovocné sady, trvalé trávnaté porasty
na 1,1% zo základu dane,
b) záhrady na 0,55% zo základu
dane,
c) zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy na 0,55% zo základu
dane,
d) lesné pozemky, na ktorých sú
hospodárske lesy, rybníky s chovom
rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 1,1% zo základu dane,
e) stavebné pozemky na 0,27% zo
základu dane.

(Dokonč. na str. 4)
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Neprehliadnite
Aj v našej obci pôsobia organizácie, ktoré sa uchádzajú o 2% z vašich daní. Prejavte patričnú
dávku lokálpatriotizmu a vyberte si jednu z nich, ktorej finančnú podporu poukážete
BELKO MOTO TEAM
Občianske združenie
35980389
Sládkovičova 33, Polomka 97666
Dobrovoľný hasičský zbor Polomka
Občianske združenie
00177474
SID 4105
Osloboditeľov č. 12, Polomka 97666
Občianske združenie HASIČ
Štúrova 87, 97666 Polomka
42306604
Občianske združenie pri Súkromnej
základnej umeleckej škole
v Polomke
Občianske združenie
35991402
Osloboditeľov 8, Polomka 97666

Tlačivá Vyhlásenie o poukázaní 2% a Potvrdenie o zaplatení dane nám môžete do
30.3.2015 priniesť do umeleckej školy, alebo vhodiť do schránky školy (Osloboditeľov
8, Polomka, budova pri hlavnej ceste), alebo
odovzdať triednemu učiteľovi a my to za Vás
odnesieme na daňový úrad !!!
Pumpa fit-klub Polomka
Občianske združenie
42187958
Jesenského 4, Polomka 97666

(Pokrač. zo str. 3)
Daň zo stavieb
§6
Sadzba dane

SPOLOK PRE OBNOVU DEDINY
Občianske združenie

1) Ročná sadzba dane zo stavieb
podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 €
za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy.
2) Ročnú sadzbu dane zo stavieb
uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre
hlavnú stavbu na 0,055 € za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb
na vlastnú administratívu na 0,183
€ za každý aj začatý m2 zastavanej
plochy,
c) chaty a stavby na individuálnu
rekreáciu na 0,230 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
d) samostatne stojace garáže na
0,205 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
e) stavby hromadných garáži na
0,205 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
f) stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou na 0,205 € za
každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
g) priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace
stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,548 € za každý aj začatý m2
zastavanej plochy,
h) stavby na ostatné podnikanie a
na zárobkovú činnosť, skladovanie

a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,995 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
i) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,170 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
3) Správca dane pri viacpodlažných
stavbách určuje príplatok za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u:
a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu
pre hlavnú stavbu v sume 0,03 €
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na
skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na
vlastnú administratívu v sume 0,03
€ za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia,
c) chaty a stavby na individuálnu
rekreáciu v sume 0,03 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
d) samostatne stojace garáže v
sume 0,03 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia,
e) stavby hromadných garáži
v sume 0,03 € za každé ďalšie
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
f) stavby hromadných garáži umiestnených pod zemou v sume 0,03 €
za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
g) priemyselnej stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace,
stavebníctvu, stavby využívané na
skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,03 € za každé ďalšie

podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
h) stavby na ostatné podnikanie a
na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou
činnosťou v sume 0,03 € za každé
ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
i) ostatných stavieb neuvedených
v písmenách a) až h) v sume 0,03
€ za každé ďalšie podlažie okrem
prvého nadzemného podlažia.
Daň z bytov
§7
Sadzba dane
1) Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych
daniach a poplatku je 0,033 € za
každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
2) Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje
v obci u:
a) bytov na 0,10 € za každý začatý
m2 podlahovej plochy bytu,
b) nebytových priestorov na 0,10 €
za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.
Spoločné ustanovenia
pre daň z nehnuteľností
§8
Oslobodenie od dane
1) Správca dane oslobodzuje od
dane z pozemkov také pozemky,
na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá,
urnové háje a rozptylové lúky.
2)      Správca dane znižuje daň zo
stavieb na bývanie uvedených v § 6
ods. 2 písm. a) a d) tohto nariadenia o 50% zo sadzby dane, vo vlastníctve osôb s ťažkým zdravotným

Spolok pre obnovu kultúry a tradícií
BREZINKY
Občianske združenie
42303907
Clementisova 7, Polomka 97666
Telovýchovná jednota TATRAN
Polomka
Občianske združenie
17060362
Osloboditeľov 12, Polomka 97666

Rodičovské združenie
pri Základnej škole v Polomke
Občianske združenie
37832328
Komenského 34, Polomka 97666

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

37820150
Kukučínova 3, Polomka 97666

Tradície, Rozvoj, Ekológia Našej
Dediny (TREND)
Občianske združenie
35986620
Polomka 97666

postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím s potrebou sprievodcu,
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na
ich trvalé bývanie.
3) Fyzická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia
písomne požiada obecný úrad
obce o oslobodenie alebo zníženie dane do 30 dní odo dňa vzniku
alebo zániku oslobodenia od dane
alebo zníženia dane. V žiadosti
uvedie skutočnosti, rozhodujúce
pre vznik a zánik oslobodenia od
danie alebo zníženia dane a každú zmenu týchto skutočnosti je
povinná oznámiť obecnému úradu obce do 30 dní odo dňa, keď
tieto skutočnosti alebo ich zmeny
nastali.
4) Daňovník k žiadosti o oslobodenie od dane alebo zníženie dane
doloží:
a) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz občana s ťažkým
zdravotným postihnutím.
tretia časť
daň za psa
§ 10
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane
4,- € za jedného psa a kalendárny
rok. Takto určená sadzba dane platí
za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.
SIEDMA časť
miestny poplatok za komunálne odpady
drobné stavebné odpady
§ 19
Platenie poplatku
1) Miestny poplatok za komunálne odpady, okrem elektroodpadov
a drobné stavebné odpady, ktoré
vznikajú na území správcu dane
platí poplatník, ktorý je určený v § 77

ods. 2 zákona o miestnych daniach
a poplatku.
2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný poplatok ručí:
a) vlastník nehnuteľnosti; ak je
nehnuteľnosť v spoluvlastníctve
viacerých spoluvlastníkov alebo
ak ide o bytový dom, poplatok
vyberá a za vybraný poplatok ručí
zástupca, alebo správca určený
spoluvlastníkmi, ak s výberom
poplatku zástupca, alebo správca
súhlasí,
b) zástupca alebo správca, určený
spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane.
c) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok
alebo obec.
3) Prevzatie plnenia povinností za
viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným z nich, je
táto osoba povinná túto skutočnosť
oznámiť správcovi dane.
§ 20
Sadzba poplatku
1) Správca dane určuje sadzbu
poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:
a) pri nezavedenom množstvovom
zbere – paušálny 0,0329 € za osobu
a kalendárny deň, (osoby s trvalým
pobytom)
b) pri nezavedenom množstvovom
zbere – paušálny 0,0548 € na nehnuteľnosť (chatu, rodinný dom, bez
trvalého pobytu) a kalendárny deň.
2) U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie
podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí
koeficientom s hodnotou 1.
(Dokončenie v budúcom čísle.
Úplné znenie VZN nájdete na
www.polomka.sk
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