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Veselú Veľkú noc
K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.
Na Veľkú noc veľa vody,
spokojnosti a pohody.
Krásne
veľkonočné sviatky
praje redakcia.

Pôstne obdobie - príprava
na slávenie Veľkej noci
Prípravným obdobím pred Veľkou nocou je štyridsaťdňový pôst. Je
formou pokánia nielen v kresťanstve, ale aj v iných náboženstvách.
V rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna príprava na Veľkú noc začína tzv.
Popolcovou stredou. Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou nocou. Tento rok pripadá na 13. februára. V tento deň, ktorý je dňom
prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo diakon
robí popolom znak kríža na čelách veriacich so slovami: „Pamätaj, že
prach si a na prach sa obrátiš“, alebo „Kajajte sa a verte v evanjelium!“. Tento úkon zároveň vysvetľuje rozdiel medzi prísnym pôstom
tento deň a prísnym pôstom na Veľký piatok. Prvý je pôstom pokánia za spáchané hriechy („zhrešil som, ani jesť nechcem, kým to nedám do poriadku“). Druhý je pôstom, ktorý spomína Pán Ježiš: „No
prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom sa budú postiť“ (Mt 9, 9).
Obrad sypania popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval
už od 8. storočia. Pôvodne to bol obrad vyhradený len pre veľkých a
verejných hriešnikov, ktorí v tento deň začínali svoju cestu pokánia.
Vstupovali do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou a sypali si na hlavu
popol. Neskôr podobným spôsobom začínali svoje pokánie nielen verejní kajúcnici, ale aj ostatní veriaci a sypanie popola na hlavu sa stalo
všeobecným symbolom rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia. V 10.
a 11. storočí bol už tento obrad udomácnený v mnohých oblastiach
západnej Európy. Koncil v Benevente v roku 1091 ho zaviedol pre celú
Cirkev, pričom sypanie popola na hlavu sa nahradilo značením na čelo.
Gréckokatolíci (byzantského obradu), ktorí sa pridržiavajú gregoriánskeho kalendára, začínajú Veľký štyridsaťdňový pôst o dva dni skôr
ako rímskokatolíci (latinského obradu). Svätá štyridsiatnica sa začína
už v pondelok a trvá do piatku pred Lazárovou sobotou. Do štyridsiatich dní pôstu počítajú gréckokatolíci aj soboty a nedele. Pôst je obdobím, keď sa má veriaci usilovať o obrátenie, zmenu zmýšľania, má
rozjímať nad svojím životom, plakať nad svojimi hriechmi. Na rozjímanie a sprítomnenie Kristovho spásonosného utrpenia je vyhradený až
Veľký týždeň. Tieto skutočnosti sa odrážajú aj v bohoslužobnom živote
byzantskej cirkvi - v stredy a piatky sa slúži liturgia vopred posvätených
darov. Pri nej sa veriacim rozdeľujú vopred posvätené eucharistické
dary; bohoslužba nemá anaforu (eucharistický kánon) ani premenenie
svätých darov. Je to bohoslužba s najsilnejšie vyjadrenou eucharistickou úctou v byzantskom obrade. Zároveň, na rozdiel od liturgie sv.
Jána Zlatoústeho či sv. Bazila Veľkého, obsahuje mnoho kajúcich prvkov - najmä hlbokých poklôn.
M.J.

Štatistické zisťovanie

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Takéto zisťovanie sa uskutoční aj v roku 2015.
Účelom zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych
typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie
potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek
ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov
na účely posudzovania úprav súm životného minima.
Vybraných bolo viac ako 400 obcí a medzi nimi aj Polomka a náhodným výberom domácnosti v našej obci. Dotknuté domácnosti obdržia
list zo štatistického úradu so všetkými informáciami o tomto zisťovaní.
Prosíme tých občanov, ktorých sa to bude týkať, aby so štatistickým
úradom v tomto smere spolupracovali.
rr

Stolnotenisový
turnaj
Obec Polomka a komisia
pre šport a agroturistiku pozývajú občanov na stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov, ktorý sa uskutoční v nedeľu 22.03.2015
od 13:00 hod. v telocvični.
Súťažiť sa bude v nasledovných kategóriách: dievčatá do 15 rokov, ženy od 15
rokov, chlapci do 15 rokov,
muži od 15 rokov. Prezentácia hráčov bude od 12:30
hod. v telocvični.

Priestory na
prenájom
Obec Polomka ponúka na
prenájom priestory vhodné na podnikateľskú činnosť na Ul. SNP č.60. Predajňa TWD oznámila ukončenie prevádzky ku dňu
30. apríla 2015. Žiadosti
o prenájom ponúknutého
priestoru môžete adresovať na Obecný úrad v Polomke do 9. 4. 2015. Podmienkou podpísania zmluvy o prenájme uvedeného
priestoru s novým podnikateľským
subjektom
je zachovanie sortimentu
potrieb pre remeselníkov
v tejto prevádzke.
rr

Karneval v detskom
domove
Karneval v škôlke
Horehronský Bučnik
Voľby v Urbárskom
spoločenstve

Pozor zmena termínov zberu TKO
Na základe dohovoru so spoločnosťou Gemer Brantner
sa mení deň zberu TKO v našej obci zo soboty na pondelok a to každý zber od 25. 4. 2015.
Presun zberu zo soboty 25. 4. – na pondelok 27. 4.
2015 a následne sa každý zber TKO presunie zo soboty na pondelok.

16.5. – na 18.5.2015, 6.6. – na 8.6.2015,
27.6. – na 29.6.2015, 18.7. – na 20.7.2015,
8.8. – na 10.8.2015, 29.8. – na 31.8.2015,
19.9. – na 21.9.2015, 10.10. – na 12.10.2015,
31.10. – na 2.11.2015, 21.11. – na 23.11.2015,
12.12. – na 14.12.2015
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.
úsek VVS obce Polomka

Zasadalo obecné zastupiteľstvo
Dňa 19. 2. 2015 zasadalo Obecné zastupiteľstvo v Polomke.
Z neúčasti na zasadnutí sa ospravedlnili poslanci Mgr. František Hereta a Ing. Ivan Brozman. Starosta obce pán Lihan
privítal na zasadnutí poslancov obecného zastupiteľstva a
ostatných prítomných. Podal informáciu, že všetci poslanci
zložili zákonom predpísaný sľub. Za zástupcu starostu určil
Ing. Ivana Brozmana. Podľa prezenčnej listiny konštatoval,
že na zasadnutí obecného zastupiteľstva je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čím bolo zasadnutie uznášania
schopné. Vedením zápisnice z rokovania poveril p. Hebeňovú a Skalošovú, referentky obecného úradu. Za overovateľov správnosti zápisnice z rokovania určil pána Romana
Bešinu a Dušana Mušku. Starosta obce predložil na schválenie program rokovania obecného zastupiteľstva, ktorý bol
všetkými hlasmi schválený.
Program rokovania:
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

Starosta obce predložil návrh, aby do návrhovej komisie
boli zvolení títo poslanci:
p. Ing. Marian Jagerčík, doc.
Ing. Jaroslav Varecha, PhD.,

Ing. Vladimír Hrablay. K návrhu neboli žiadne pripomienky
a návrhová komisia bola jednomyseľne zvolená.
Správu o plnení uznesení

obecného zastupiteľstva a
kontrolnej činnosti predložil
hlavný kontrolór Ing. Jozef
Svetlák. V správe uviedol, že
na ekonomickom úseku rozpočtovej a podnikateľskej časti kontroloval jednotlivé účtovníctva a konštatuje, že sú vedené v súlade s platnou legislatívou. Obecné zastupiteľstvo
zobralo na vedomie správu o
plnení uznesení obecného zastupiteľstva a kontrolnej činnosti. Správu o stave bezpečnosti a vývoja kriminality za
rok 2014 si môžete prečítať na
strane 2. Poslanci vzali správu
na vedomie a žiadajú pripraviť
podklady k prerokovaniu zriadenia obecnej polície. Tento
bod sa bude prerokovávať na
budúcom zasadnutí zastupiteľstva.
Členovia komisie pre kultúru
a školstvo a komisie pre šport
a agroturistiku vypracovali
plán podujatí na rok 2015. Poslanci sa zaoberali jednotlivými podujatiami a plán schválili
(Pokrač. na str. 2)
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v mesiaci marec

Marta Vešťúrová, Komenského 48, 92 r.
Mária Predajňová, Mlynská 12, 80 r.
Jozef Skaloš, Jánošíkova 11, 80 r.
Emília Vernárska, Komenského 101, 91 r.
Emília Kaštanová, Štúrova 27, 85 r.
Mária Guzmová, Kukučínova 17, 102 r.
Keď Tvoja ruka ustatá, pohladí všetky vnúčatá,
jej dotyk je trochu ťažký, má v sebe veľa lásky.
Je nekonečne láskavá, tá Tvoja ruka vráskavá,
jej dotyk rany lieči, len tak, bez dlhých rečí.
Milým oslávencom prajeme veľa zdravia, optimizmu a spokojných dní do ďalšieho života.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
február 2015

Narodení:

Puška Erik, Hronská 26
Maruškin Lukáš, Komenského 19
Prihlásení: Skaloš Roman, Štúrova 2
Pačesová Eva
-„Pačesová Sophia -„Pačesová Elena -„Odhlásení: Vodál Zdenko, Nálepkova 27
JUDr. Betková Kristína, SNP 9
Zomretí:
Markus Tomáš, Hronská 21, 14 r.
Zubaľová Mária, Nová 11, 89 r.
Horváthová Elena, Sládkovičova 40, 85 r.
Počet obyvateľov k 28.2.2015 - 2983

SPOMÍNAME
Odišla si bez rozlúčky, čo nikto nečakal.
Už len kytičku Ti na hrob môžeme dať,
modlitbu tichú odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 27. februára sme si pripomenuli 1. smutné výročie, čo nás navždy opustila naša drahá
manželka, mama a stará mama
Emília Roľková.
S láskou a úctou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú manžel, syn Ján, dcéry Darina,
Jana s rodinami a ostatná rodina.
...
Jedno srdce na svete sme mali,
čo nás dokázalo milovať.
Aj keby sme ho láskou chceli prebudiť,
neozve sa už viac krát.
Utíchlo, zmĺklo, odišlo...
Dňa 9.marca sme si pripomenuli smutné prvé
výročie úmrtia nášho drahého
Rudolfa Harvanku
S nehynúcou láskou a vďačnosťou spomína manželka Anna,
dcéra Ľuboslava a syn Ján s rodinami, brat Jozef s rodinou
a ostatná rodina
...
Na krídlach anjela vlietol som v diaľ,
necítim bolesť, už ani žiaľ.
Necítim života bolestné muky,
tam niekde v diaľke ma objali Pánove ruky.
A trpkosť osudu, tá ma už nemučí,
ja našiel som pokoj v nebeskom náručí.
Dňa 30. marca si pripomenieme smutné 15. výročie úmrtia nášho milovaného
Ondreja Piliarkina
S bolesťou v srdci spomína manželka, synovia Ján,
Mirko, dcéry Marienka a Milka s rodinami.
...
Do tmy zapáľme kahanec nádeje,
do duše boľavej spomienky naleje.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja,
kým sa nám duše raz naveky nespoja.
Dňa 30. marca uplynie 10 rokov odvtedy, čo nás
navždy opustil náš milovaný
Ján Buvala
S láskou a úctou spomína mama, manželka,
syn Ján, dcéra Janka, vnučka Stelka a brat Jozef

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

s pripomienkami a zmenami.
V správe o vývoji získavania
zdrojov z fondov EÚ bolo konštatované, že momentálne nie
je pripravené žiadne programovacie obdobie a tak informácia ako aj tento bod bude
zaradený do programu ak to
bude aktuálne.
Počas rokovania sa poslanci zaoberali aj schválením
nového štatútu Obecnej knižnice v Polomke, schválením
rozpočtového opatrenia č.
1/2015, výpoveďou nájomnej
zmluvy na Ul. SNP č. 60 –
predajňa TWD, odpredajom
akcií Obce Polomka spoločnosti Prima Banka Slovensko,
žiadosťou o vrátenie pozemku

a schválením vypracovania
projektu Horehronsko – muránska cyklotrasa.
Starosta oznámil poslancom
prípravu projektu Horehronsko-muránskej
cyklotrasy.
Aby obyvatelia obcí mali trasu
zmysluplnú, je treba zapojiť
do projektu aj susedné obce
a to Bacúch, Závadku, Heľpu,
Pohorelú, Valkovňu a Muráň.
Po komunálnych voľbách
bolo prvé stretnutie starostov dotknutých obcí, kde sa
s myšlienkou vybudovania
cyklotrás v katastroch týchto
obcí stotožnili a dohodli sa.
Obec Polomka začne verejné
obstarávanie na projektanta.
Po doručení cenových ponúk
bolo druhé stretnutie staros-

tov obcí a z najnižšej cenovej
ponuky vyplynulo, že pri predpokladanej výške cyklotrás
cca 120 km by boli náklady na
projektovú dokumentáciu vrátane inžinierskej činnosti 185
€/km vrátane DPH. Spolufinancovanie bolo dohodnuté
tak, že každá obec si zaplatí
tú dĺžku cyklotrasy, ktorá je v
jej katastri. Podľa predbežného zistenia v katastri obce
Polomka by malo byť približne
31 km cyklotrasy. Poslanci vypracovanie projektu schválili.
Starosta obce pán Lihan poďakoval prítomným za účasť a
zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončil.
Janka Hebeňová

Správa o situácii na úseku trestných činov a priestupkov
spáchaných v katastrálnom území obce Polomka
za rok 2014 v porovnaní s rokom 2013
V priebehu roku 2014 bolo v služobnom
obvode Obvodného oddelenia Policajného
zboru v Pohorelej spáchaných celkom 198
trestných činov, z ktorých bolo objasnených
159 skutkov. V roku 2013 bolo celkovo spáchaných 250 trestných činov a objasnených
180 skutkov. V roku 2014 došlo k poklesu
nápadu o 52 trestných činov oproti roku
2013. Celková objasnenosť pri trestných činoch v roku 2014 predstavuje 80,30%
V roku 2014 bolo v služobnom obvode
Obvodného oddelenia Policajného zboru v
Pohorelej spáchaných celkom 315 priestupkov, z toho bolo objasnených 275 skutkov. V
roku 2013 bolo spáchaných 309 priestupkov,
čo je nárast o 6 priestupkov v roku 2014.
Celková objasnenosť pri priestupkoch predstavuje 87,30%.
V územnej časti obce Polomka bolo v roku
2014 spáchaných celkom 21 trestných činov,
čo je o 1 menej ako v roku 2013. Z tohto
počtu 21 trestných činov bol v 16 prípadoch
páchateľ zistený a v jednom prípade doposiaľ prebieha vyšetrovanie, ktoré nebolo
ešte ukončené. Vo všetkých 17 prípadoch
boli páchatelia z obce Polomka. V uvedenej správe nie je možné uviesť mená páchateľov, nakoľko v zmysle platnej právnej
úpravy platí zásada prezumpcie neviny.
Prezumpcia neviny znamená, že každý proti
komu sa vedie trestné konanie sa považuje
za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.
Policajný zbor nevedie štatistiku o právoplatných odsudzujúcich rozsudkoch páchateľov
trestných činov.
V 4 prípadoch páchatelia skutkov doposiaľ
zistení neboli a veci boli v zmysle § 228 ods.
1/Tr. poriadku prerušené, kde aj po prerušení trestného stíhania sa naďalej vykonáva
šetrenie za účelom zistenia a usvedčenia
páchateľov týchto skutkov.
Z celkového počtu 21 trestných činov bolo:
- 4 majetkové trestné činy podľa § 212 Tr.
zákona,
- 5 enviromentálnych trestných činov podľa
§ 305, 310 Tr. zákona
- 2
trestné činy nebezpečné vyhrážanie
podľa § 360 Tr. zákona
- 2 trestné činy porušovanie domovej slobody podľa § 194 Tr. zákona
- 3 ekonomické trestné činy podľa § 278,
237 Tr. zákona
- 4 trestné činy v súvislosti s vedením vozidla pod vplyvom alkoholu podľa § 289 Tr.

zákona
- 1 trestný čin zanedbanie povinnej výživy
podľa § 213 Tr. zákona
V roku 2014 z celkového počtu 4 trestných
činov, kde sa doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa, boli 3 skutky majetkového charakteru a jeden enviromentálny trestný čin.
V územnej časti obce Polomka bolo v roku
2014 spáchaných celkovo 44 priestupkov,
z toho sa podarilo v 37 prípadoch zistiť ich
páchateľov.
Z celkového počtu 44 priestupkov bolo:
- 18 priestupkov proti majetku podľa § 50
zák. č. 372/90 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o priestupkoch“)
- 24 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch
- 2 priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky podľa § 22 zákona o priestupkoch
Z celkového počtu 44 priestupkov sa v 7
prípadoch doposiaľ nepodarilo zistiť páchateľa, pričom všetkých 7 priestupkov je proti
majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch.
Oproti roku 2013 sa počet priestupkov spáchaných v kat. obce Polomka zvýšil o jeden,
a to zo 43 priestupkov v roku 2013 na 44
priestupkov v roku 2014, čo je mierny nárast.
Z prehľadu napadnutých vecí je neustále
najnepriaznivejšia situácia na úseku majetkovej kriminality, ktorá kopíruje aj celoslovenské štatistiky. Hlavný dôvod páchania
majetkovej kriminality spočíva najmä v zlej
sociálnej situácii niektorých občanov, ktorí
svoju situáciu riešia páchaním trestnej činnosti.
Na záver možno konštatovať, že v roku
2014 na teritóriu obce Polomka došlo k miernemu poklesu nápadu trestnej činnosti
a miernemu nárastu priestupkov oproti roku
2013. Vyhodnotením doterajšieho stavu
možno bezpečnostnú situáciu hodnotiť pozitívne, nakoľko z celkového nápadu trestných činov sa v obci Polomka stalo len 21
skutkov, čo je 10,6 % podiel trestnej činnosti
z celkového nápadu v služobnom obvode
Obvodného oddelenia Policajného zboru v
Pohorelej.
V nasledujúcom roku 2014 sa príslušníci
Policajného zboru budú zameriavať najmä
na preventívne aktivity za účelom predchádzania páchania trestnej činnosti.
mjr. PhDr. Vladimír Babeľa,
riaditeľ OOPZ Pohorelá
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Mária Oceľová

Veľkonočný
čas mladosti
Aj vážny čas tichosti
čas mladosti pokúša.
Spev hôr piesne prináša,
nebo, daj im milosti.
Už ja čas som váš pán,
veľa úloh dávam vám:
vybieliť dom, sukne faldať
a na duše nezabúdať. –
Skončila sa cifrovačka,
prišla rezká oblievačka.
Čas sa zhora pozerá
a na všetko dozerá:
I keď z toho nič nemám,
celý sa vám oddávam.
Aká milá zábava,
mňa nikto nezastáva,
ja tak rýchlo plyniem,
preto nič nestihnem.

Karneval v detskom domove
Slniečko
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... táto typická fašiangová
pieseň sa rozliehala v utorok 10.2. celým detským domovom.
Aj tento rok sa všetky deti v Slniečku tešili na fašiangový
karneval, ktorý si každoročne pripravujú s tetami. Každé dieťa
si pripravilo masku, a tak sa detský domov premenil na dom
plný princezien, rytierov, stríg, vodníkov a rôznych iných maškár. Neotáľali ani tety a pripravili pre deti prekvapenie. Zmenili
sa aj ony na rôzne bytosti z minulého storočia. Spoločne si
zaspievali, a ako je to už zvykom, všetky masky odmenili peknými cenami, na ktoré sa každé dieťa tešilo. Po vyhodnotení,
samozrejme, nemohlo chýbať ani občerstvenie v podobe fašiangových dobrôt, ktoré pre deti pripravili tety gazdiné.
No a na koniec, ako by to bolo bez poriadnej fašiangovej
veselici, kde si všetci prišli na svoje.
JH

Spomienky na SNP
očami detí
Základná škola Telgárt vyhlásila pre žiakov základných
škôl výtvarnú a literárnu súťaž pri príležitosti 70. Výročia
SNP.
Naši žiaci získali tieto ocenenia:
Výtvarná súťaž – 3. kategória:
2. miesto – Kristína Danieličová, IX.A
Literárna súťaž – 3. kategória - próza:
2. miesto – Viktória Zubáková, VIII.A
- poézia: 3. miesto – Miriam Kánová, IX.A
Žiačky si prevzali ocenenia na slávnostnom vyhodnotení na
Obecnom úrade v Telgárte dňa 5. marca 2015.
Srdečne blahoželáme!
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STRANA 3

Karneval v materskej škole
Fašiangy, Turíce, Veľká
noc príde, kto nemá kožúška
zima mu bude. Za sprievodu
tejto fašiangovej piesne sme
vkročili do triedy, kde sa začal náš karneval 12., februára. Deti v MŠ sa premenili
na karnevalové masky. Na
karneval zavítala Červená
čiapočka so starou mamou,
ktoré nás prišli zabaviť. My,
karnevalové masky, sme
im zaspievali a zarecitovali.
Všetci nás odmenili hlasným
potleskom. Potom sa deti –
masky predstavili. Masky detí
boli veľmi nápadité a krásne.
Na karnevale tancovali rôzne
zvieratká, rozprávkové bytosti
a rôzni súčasní hrdinovia.
Deti sa vyšantili a vytancovali
spolu s Červenou čiapočkou
a starou mamou. Po veselej
zábave nás čakalo sladké
občerstvenie, ktoré nám pripravili usilovné maminky. Ďa-

kujeme. Červená čiapočka so
starou mamou zapojili masky
do rôznych súťaží. Predstavili
aj náš nový časopis Zvedavček, ktorý vyšiel v našej materskej škole. Rozšanteným
a roztancovaným deťom sa

nechcelo odísť z karnevalu.
Ale všetko má svoj koniec
a skončil aj náš karneval. Už
teraz sa tešíme na ten nasledujúci.
Ľ. Tokárová MŠ

Halový futbalový turnaj
Obec Polomka a Komisia pre šport a agroturistiku zorganizovali 15.02.2015 halový futbalový turnaj, ktorý sa konal
v telocvični v Polomke. Na turnaji sa zúčastnilo 7 družstiev.
Hralo sa systémom každý s každým a prvé štyri družstvá
postúpili do semifinále.
Zloženie družstiev:
Skubák F. 6 1 0 5 5:10 3
1 – Necpál Ľ., Bučko D., Dupák Bošeľa M. 6 0 0 6 6:13 0
J.
2 – Šándor K., Harvanka M., Ja- Legenda: Z – zápasy, V – víťazgerčík L., Nosko M.
stva, R – remízy, P – prehry, S
3 – Buvala M., Hrabovský J., – skóre, B - body
Onisko M.
O poradí na druhom až štvrtom
4 – Bošeľa M., Hrablay N., Ho- mieste rozhodli vzájomné zápamola M., Račák A.
sy 12. bodových družstiev.
5 – Fusek J., Račák V., Kohút R. Po základnej časti nasledovalo
6 – Skubák F., Ďurčenka B., semifinále.
Skubák P., Kováč P.
V prvom semifinále sa stretlo 2.
7 – Berky M., Harvan J., Harvan družstvo s 3., Fusek J. – Necpál
I., Harvan M., Harvan L.
Ľ. a zápas skončil výsledkom 4:0
V druhom semifinále sa stretlo 1.
Výsledky po základnej časti:
družstvo so 4., Šándor K. – BuZ V R P
S
B
vala M. a zápas skončil výsledŠandor K. 6 6 0 0 15:2 18 kom 3:2
Fusek J. 6 4 0 2 15:5 12
V súboji o 3. miesto sa streNecpál Ľ. 6 4 0 2 7:6 12 tli zdolaní semifinalisti, Necpál
Buvala M. 6 4 0 2 9:6 12 Ľ. – Buvala M. a zápas skončil
Berky M. 6 2 0 4 6:13 6 výsledkom 1:0

Vo finále sa stretli víťazi oboch
semifinále, Fusek J. – Šandor K.
a zápas skončil výsledkom 1:0
Víťazné družstvo si odnieslo
z turnaja cenu v podobe futbalovej lopty.
Celkové poradie turnaja.
Fusek J., Račák V., Kohút R.
Šándor K., Harvanka M., Jagerčík L., Nosko M.
Necpál Ľ., Bučko D., Dupák J.
Buvala M., Hrabovský J., Onisko M.
Berky M., Harvan J., Harvan I.,
Harvan M., Harvan L.
Skubák F., Ďurčenka B., Skubák
P., Kováč P.
Bošeľa M., Hrablay N., Homola
M., Račák A.
Zúčastnené družstvá si pochvaľovali, že bol na Polomke
konečne zorganizovaní futbalový turnaj a prisľúbili účasť aj na
budúci rok.

STRANA 4

Vyžrebovanie
futbalových
zápasov
2. B trieda dospelých – jarná časť súťažného ročníka
2014/2015
10. kolo 5. apríla 2015 o 15,30
hodine:
Beňuš –Polomka
11. kolo 12. apríla 2015 o 15,30
hodine :
Polomka –Pohronská Polhora
12. kolo 19. apríla 2015 o 16,00
hodine:
Šumiac– Polomka
13. kolo 26. apríla 2015 o 16,00
hodine:
Polomka– Dolná Lehota
15. kolo 10. mája 2015 o 16,30
hodine :
Michalová – Polomka
16. kolo 17. mája 2015 o 17,00
hodine :
Polomka – Heľpa
17. kolo 23. mája 2015 o 17,00
hodine:
Pohorelá– Polomka (Sobota)
18. kolo 31. mája 2015 o 17,00
hodine:
Polomka – Sihla
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Horehronský Bučnik
Výsledková listina pretekov v zjazdovom lyžovaní – 12.
ročník Horehronský Bučnik
Kde: Ski centrum Bučnik Polomka
Dátum: 13. 2. 2015
Kategórie: prípravka,mladšie, staršie žiactvo,ženy, muži
Stavitelia trate: Ing. Marián Jagerčík, Ing.Július Piliar
Sponzori: Ocú Polomka, Lesy SR š.p., GAMO B. Bystrica,
ZŠ Polomka
Organizátor: Obecný úrad Polomka
Spoluorganizátor: ZŠ Polomka, LO Ski centrum Bučnik
meno a priezvisko štart.č. obec čas poradie
prípravka
Diana Chválová 39 Beňuš 45,89 1.
Kristína Tabernausová 37 Polomka 47,48 2.
Matúš Margeta 38 Polomka 48,20
3.
mladšie žiačky 1.1.2002 a ml.
Bronislava Bačkovská 2 Beňuš
42,98 1.
Alena Kubušová 1 Polomka 47,77
2.
Bibiana Hrončeková 4 Heľpa
49,32 3.
mladší žiaci 1.1.2002 a ml.
Samuel Maruškin 6 Polomka
38,29 1.
Adam Chvála 7 Beňuš 43,09 2.
Samuel Skladaný 8 Heľpa 50,06 3.
staršie žiačky 1.1.1999 a ml.
Anna Príbojová 17 Závadka 34,23
1.
Juliana Piliarová 13 Brezno 37,67
2.
Stanislava Príbojová 16 Závadka
40,61 3.
starší žiaci 1.1.1999 a ml.
Martin Kovalčík 24 Beňuš 36,09 1.
Maroš Šulej 25 Závadka 37,61 2.
Adrián Ševc 19 Polomka 39,54 3.

ženy 17 – 50 rokov
Petra Piliarová 26 Ski Bučnik
34,57 1.
muži 17 – 50 rokov
Patrik Hrablay 34 Ski Bučnik 32,73
1.
Kristián Šandor 35 Ski Bučnik
33,17 2.
Július Piliar 33 Ski Bučnik 39,77 3.
Anton Fillo 32 Trenčín 40,36 4.
muži 51 a viac
Jozef Horský 28 Ski Bučnik 36,61
1.
Marián Jagerčík 31 Ski Bučnik
37,42 2.
Peter Slobodník 29 Podkonice
40,01 3.
Karol Chvála 27 Beňuš 42,70 4.
Ján Maruškin 30 Polomka 44,20 5.
Najrýchlejšie žiacke výkony
Anna Príbojová 34,23
Maroš Šulej 37,61
ženy
Petra Piliarová 34,57
muži
Patrik Hrablay 32,73
Spracoval: Pavel Návoy

Všeobecne záväzné nariadenie obce Polomka
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
(Pokrač. z min. čísla)
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 množstevnom
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.
§ 21

Spôsoby zaplatenia poplatku a vrátenia poplatku
1) Poplatník môže zaplatiť správcovi
dane poplatok:
a) spôsobom
- v hotovosti priamo do pokladne
správcu dane,
- bezhotovostným prevodom na
účet správcu dane číslo účtu
2001051001/5600 vedený v Prima
banka Slovensko, a.s. pobočka Brezno,
b) na mieste
- na prevádzke VVS obce,
- na pošte.
§ 22
Podmienky na vrátenie, zníženie poplatku alebo jeho pomernej časti
1) Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zníži alebo odpustí poplatníkovi
za podmienky, že poplatník sa viac
ako 90 dní v zdaňovacom období
nezdržiava alebo sa nezdržiaval na
území obce z dôvodu:
a) výkonu práce v zahraničí, alebo
z iného pobytu v zahraničí, vtedy je
poplatok 6,00 € v rodine, ktorá neseparuje odpad a 5,00 € v rodine, ktorá
separuje – na osobu a kalendárny
rok.
b) u poplatníka študenta vysokej školy alebo strednej školy ubytovaného
na internáte, v ubytovni alebo v inej
nehnuteľnosti (potvrdenie o ubytovaní), vtedy je poplatok 6,00 € v rodi-
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Voľby v Urbárskom
spoločenstve v Polomke
Urbársko pozemkové spoločenstvo v Polomke
oznamuje podielnikom, že na valnom zhromaždení, ktoré sa uskutoční 28.3.2015 sa uskutočnia aj
voľby do orgánov spoločenstva. Podielnici budú
môcť voliť nasledovných kandidátov do určených funkcií orgánov spoločenstva.
Za predsedu UPS:
(Zakrúžkujte jedného kandidáta)
1. Miloš Predajňa, Mlynská
12, Polomka
2. Vladimír Tkáčik, Štiavnička
67, Podbrezová
3. Ján Zubaľ, Ždiarska 34,
Polomka
Za člena výboru UPS:
(Zakrúžkujte šiestich kandidátov)
1. Miroslav Bova, SNP 105,
Polomka
2. Július Gordulič, SNP 19,
Polomka
3. Dušan Horváth, Komenského 11, Polomka
4. Ján Horváth Mgr., Sládkovičova 37, Polomka
5. Vladimír Hrablay st., Odbojárov 54, Polomka
6. Anton Kohút, Záhradná 6,
Polomka
7. Jozef Majerčík, SNP 118,
Polomka
8. Jana Medveďová, SNP

ne, ktorá neseparuje odpad a 5,00 €
v rodine, ktorá separuje – na osobu
a kalendárny rok.
c) výkonu práce na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu – v Bratislave a Košiciach, vtedy
je poplatok 6,00 € v rodine, ktorá
neseparuje odpad a 5,00 € v rodine,
ktorá separuje – na osobu a kalendárny rok.
d) prechodného pobytu v inej obci,
e) pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,
f) výkonu trestu odňatia slobody,
g) vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva
dobrovoľnícku činnosť podľa zákona
č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu
plnenia jej úloh,
h) príležitostného užívania nehnuteľnosti,
i) obyvatelia, ktorí trvale separovali
odpad bude im priznaný bonus 2,- €
na osobu a kalendárny rok.
2) Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa § 22 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 23 tohto
nariadenia písomne u správcu dane
po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.
§ 23
Podklady na preukázanie na vrátenie, zníženie alebo odpustenie
poplatku
Ak poplatník požiada a preukáže
príslušnými dokladmi, správca dane
zníži alebo odpustí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné

121, Polomka
9. Cyril Mikloško, Bernolákova 36, Polomka
10. Ján Predajňa, Komenského 10, Polomka
11. Jozef Vernársky, Štúrova
90, Polomka
Za predsedu dozornej rady:
(Zakrúžkujte jedného kandidáta)
1. Pavol Maruškin, SNP 114,
Polomka
2. Jozef Švidraň, Komenského 5, Polomka
Za člena dozornej rady:
(Zakrúžkujte dvoch kandidátov)
1. Ján Gordulič, Hronská 14,
Polomka
2. Ján Harvanka, Kraskova 4,
Polomka
3. Rudolf Jagerčík, Ždiarska
54, Polomka
4. Anna Kovalčíková, SNP
105, Polomka

odpady v prípade, že poplatník predloží správcovi dane:
a) potvrdenie zamestnávateľa alebo
doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na
prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo
potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
b) potvrdenie zamestnávateľa alebo
doklad, ktorý oprávňuje poplatníka
na prechodný alebo trvalý pobyt v na
území Slovenskej republiky – mimo
trvalého bydliska,
c) potvrdenie o ubytovaní študenta
na internáte, v ubytovni alebo v inej
nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,
d) potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
e) potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
f) potvrdenie o výkone trestu odňatia
slobody,
g) potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,
h) čestné vyhlásenie o príležitostnom
užívaní nehnuteľnosti.
§ 24
Prechodné a záverečné
ustanovenia
1) Obecné zastupiteľstvo obce Polomka zrušuje všeobecne záväzné
nariadenie obce Polomka č. 55/2013
z 12.12.2013 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady.
2) Na tomto všeobecne záväznom
nariadení č. 58/2014 sa uznieslo
obecné zastupiteľstvo obce Polomka
na svojom zasadnutí dňa 12.12.2014
uznesením č.11/2014-OZ
§ 25
Toto všeobecne záväzné nariadenie
nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.
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