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Rekonštrukcia mosta v obci Gemerská Poloma
Tak znie názov stavebného
diela, po ktorým sa skrýva stavba,
resp. rekonštrukcia celého mostného objektu za budovou obecného úradu, mostu ponad Súľovský
potok spájajúci Madáčovu ulicu
s Námestím SNP.
Možno si mnohí z nás ani neuvedomili, ale most bol v havarijnom stave už niekoľko rokov.
Na jeho poslednú rekonštrukciu
si spomínajú zväčša tí z nás, ktorí sú dnes už starými rodičmi.
Obec sa potrebou rekonštrukcie
mosta začala intenzívne zaoberať
v roku 2018, kedy sa na základe
podanej žiadosti o poskytnutie
dotácie na Rekonštrukciu podarilo získať účelovo viazanú
kapitálovú dotáciu vo výške 15
000,00 €. Jej poskytovateľom je
Ministerstvo financií Slovenskej
republiky v nadväznosti na bod
C.1. uznesenia vlády číslo 490 zo
dňa 24. 10. 2018.
Už čerpanie rozpočtu obce
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informuje Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
v tomto období bolo prispôsobené úspornými opatreniami za účelom prípravy ďalších vlastných prostriedkov,
nakoľko túto účelovo viazanú dotáciu sme povinní dočerpať do konca roka 2020.
V prípade jej nevyčerpania,

by sme ju museli vrátiť. Bohužiaľ, napriek dlhodobej
príprave na túto stavebnú
akciu nám do života obce
dvakrát zasiahli okolnosti,
ktorých ekonomické dopady
naše prípravy ako aj samotnú
výstavbu dokázali výrazným
pokračovanie na str. 4

V Ý Z VA
u Vážení občania,

v súvislosti s rekonštrukciou mosta
za obecným úradom Vás vyzývame
k spolupráci formou   zaslania kópií
historických fotografií, možno aj s
informáciami, ktoré súvisia s týmto
mostom.
Posielať môžete na adresu:
starosta@gemerskapoloma.sk
knižnica@gemerskapoloma.sk
do 30. novembra 2020.
Ďakujeme za spoluprácu.

v Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi za-

mýšľa realizáciu opravy strechy na evanjelickom kostole. Obraciame sa na Vás s
prosbou podporiť tento projekt milodarom na účet nášho zboru alebo osobne u
pokladníčky cirkevného zboru p. Anny
Spišiakovej. Za vaše milodary srdečne
ďakujeme.
IBAN: SK 54 0900 0000 0000 9961 9777
(Do spravy pre prijímateľa uveďte vaše
meno)

29. AUGUST 2020 V NAŠEJ OBCI

POZÝVAME OBČANOV OBCE MALÝCH I VEĽKÝCH NA DEŇ VZDANIA ÚCTY
OBEC NAŠA –
miesto naše,
kde kvitne kvet
a zvonia klásky.
Veru je ako
sám život,
táto naša obec.
Detstvo, mladosť
i jeseň života v nej –
stoja pri sebe.
Krášlia ju
hory navôkol,
polia zaliate slnkom
a žblnkot potokov –
poďme k nej spolu,
úprimne
so srdcom, k srdcu.

hrdinskému obdobiu dejín nášho národa, kedy boli potrebné smelé srdcia
a veľká túžba po slobodnom živote.
Slovenské národné povstanie (SNP) sa
stalo živou vodou, ktorá vzkriesila fašistami udupanú vlasť našich predkov,
ktorí položili za slobodu svoje životy.
SNP je už pre mnohých, najmä mladých ľudí nie priamym zážitkom, ale

počutým alebo prečítaným príbehom.
Priamy zážitok je vždy silnejší ako
podaná skutočnosť, a predsa neslobodno zabúdať na dni zápasu, odriekania.
Všetky generácie, by mali byť hrdé na
tých, ktorí nám dali dnešok slobody.
Tento deň si spoločne uctíme položením vencov vďaky, športovo-zábavným zápolením a zapálením vatry.

p r o g r a m dňa:
e 15,00 h. – kladenie vencov pri pamätníku na Námestí SNP, na Kurtákovej a na
Flôse
e 15,30 h. – športovo-zábavné hry na ihrisku
e 19,00 h. – zapálenie vatry za ihriskom
za účasti pozvaných hostí, predstaviteľov obce, členov spoločenských organizácií
v obci a občanov obce Gemerská Poloma.
Tešia sa organizátori podujatia: obec Gemerská Poloma, Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Gemerská Poloma, komisia
vzdelávania kultúry a športu.
p o z n á m k a: občerstvenie je zabezpečené
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Narodili sa
Keď narodí sa maličké,
dar videnia má v hlavičke,
dar počutia v nežnom ušku,
dar dotyku má v prštekoch,
dar chuti pozná v prvom dúšku,
dar vône na jar, na kvetoch
a ty k tým darom batoliatka
dar reči pridáš, dobrá matka.
Kvôli tebe odjakživa
spieva zem, je tráva živá.
Kvôli tebe motýle
nosia krídla spanilé.

Spoločenská kronika k 30. 06. 2020
Ž ivo t n é j u b i l e á o s l á v i l i
90 rokov
Štefan Madáč (v roku 2019)
85 rokov
Mária Ciberajová (v roku 2019)
Zuzana Šimšíková
Júlia Šmelková
Ondrej Romok Kušnier
80 rokov
Žofia Sústriková (v roku 2019)
Juraj Bodnár
Ján Dovala
Mária Krčmárová
Alžbeta Jasenková
Zuzana Sáreníková
Ladislav Šoltés

Bianka Koltášová
Dávid Müller
Martina Červenáková
Alexandra Dovčíková
Šarlota Németová
Šimon Kučerák
Roman Pišta
Matej Gdovin
Emma Dovalová
Viktória Ferková
Jonáš Krivanský
Ryan Puška
Dávid Gunár

75 rokov
Miloš Sústrik
Darina Šafárová
Ján Šimšík
Ján Červenák
Ján Ferenčík
Ján Mlynárik

Dňa 29. júna 2020
uplynulo 15 rokov od vtedy
ako  nás navždy opustil  
náš drahý manžel, otec, starý otec,
brat a príbuzný

Až dnes vás považujeme
za anjelov,
až dnes vám vravíme:
„Mama, otec, my vás radi!“

Aby ti srdcom ako krv
cit teplý pretekal:
Mám ženu, druha dobrého
a najmä človeka milujúceho.

Na také slová u nás
nebývalo veľa času,
sychravý vietor
otŕhal ich z úst.
Dnes vkladáme celé roky
do svojich hlasov
a nedbáme ani trochu
na káravý prst.

Rodolfo Andrés Mancilla
Soto
Zdena Zubatá

Dnes začneme rátať
všetky vaše vrásky
a stokrát zmeriame
tvrdosť vašich dlaní.
Červené slnko našej lásky
bude vás budiť na svitaní.


Juraj Madáč

S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Srdečne blahoželáme!

Zomreli
Slzami ovenčená hava
cez závoj krásy
smrť nahá presakuje
bola to hviezda
zázračná a dravá
v jej vlasoch vánok
struny modeluje.
Zuzana Očkaiková (v r. 2019)
Ján Antal (v roku 2019)
Mária Grešková (v roku 2019)
Ján Revúcky (v roku 2019)
Ján Ruman
Ján Cirbus
Mária Liptáková
Mária Kučeráková
Mária Dovalová
Ján Ciberaj
Juraj Ferenc
Ladislav Bolčák
Vyslovujeme hlbokú a úprimnú sústrasť.

Dňa 26. 06. 2020 nás navždy opustil
náš milovaný otec, starý otec, prastarý otec, príbuzný a známy
Skončené dielo?
Život skončený.
Zem svoje plody vydala,
aby si vzala najvzácnejší plod.
On s nami ďalej pôjde po zemi,
citlivou rukou
preskúma nám srdcia.
Odišiel. V čas letný - v čas úrody,
náš hospodár odchodí.


Kto ho poznal, spomenie si,
kto ho mal rád, nezabudne.
Žije v srdciach tých,
ktorí ho milovali.


Keď na teba myslím,
vždy jedno prajem si:
aby sme život prežili
plný a prekrásny.
Aby sme, v láske nestarnúc,
na seba hrdí boli,
že ja som dobre volila
a ty si dobre volil.

Srdečne blahoželáme!

Smútočná spomienka

Uzavreli manželstvo

Nikdy sme nespočítali
vaše vrásky,
nikdy sme nedocítili tvrdosť
vašich dlaní.
Červené slnko vašej lásky
nás zobúdzalo na svitaní.

70 rokov
Valéria Bodnárová
Bohumil Brezňan
Jozef Galajda
Emília Liptáková
Zuzana Mlynáriková
Vladimír Greško
Eva Koltášová
Ján Očkaik

Vitajte medzi nami!
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Ladislav Bolčák

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým,
ktorí sa s naším drahým zosnulým
prišli rozlúčiť na jeho poslednej ceste.
Smútiaca rodina.
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Zo života základnej organizácie Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov

Dňa 01. júna 2020 sa uskutočnila výborová schôdza základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorej hlavným
bodom programu boli doplňujúce voľby nového predsedu, tajomníka
a hospodára základnej organizácie. Pôvodné vedenie už dlhodobo poukazovalo na potrebu omladenia členov výboru a potrebu odovzdania
vedenia a poslania tejto organizácie mladším generáciám. Na poslednej členskej schôdzi boli na základe zámeru niektorých členov výboru
o vzdaní sa funkcie za nových členov výboru základnej organizácie
jednohlasne zvolení členovia Marek Vais, Matej Ciberaj a Ľubomír
Galajda. Pôvodné zloženie výboru teda malo krátkodobo osem členov, z ktorých dosluhujúci predseda Juraj Sústrik, tajomník Ján Cirbus a hospodárka Zuzana Šomšáková sa svojho členstva vo výbore
zo zdravotných dôvodov na výborovej schôdzi vzdali. Je potrebné im
úprimne poďakovať za dlhoročné pôsobenie a činnosť nielen v základnej organizácii ale aj pri rôznorodej činnosti v prospech našej obce.
Každý z nich pôsobil v organizácii, resp. v jej vedení viac ako 15 rokov
a niektorí aj viac ako 20 rokov, čím sa v nemalej miere podieľali na zachovaní a odovzdaní hlavnej podstaty a myšlienok boja proti fašizmu
a podpore šírenia mieru.

V doplňujúcich voľbách boli nasledovní členovia výboru zvolení
za: Ondrej Greško za predsedu základnej organizácie, Matej Ciberaj
za tajomníka a Ľubomír Galajda za hospodára. Ing. Miroslav Michalka naďalej zastáva funkciu podpredsedu základnej organizácie
a Marek Vais je piatym členom výboru.
Novému zloženiu výboru želáme, aby sa im v nasledujúcom období
darilo šíriť poslanie mierových myšlienok, boja proti fašizmu a úcty
k padlým minimálne do takej miery ako sa tieto myšlienky darilo napĺňať výboru odchádzajúcemu. Podotýkame, že odchádzajúci členovia
výboru zostávajú naďalej členmi základnej organizácie a majú naďalej záujem podieľať sa na jej živote. Ešte raz Ď A K UJ E M E !
m.

Pani Mária Halková

Dňa 07. 05. 2020 sme si v našej obci pripomenuli Deň víťazstva
nad fašizmom položením vencov  k pamätníkom na Námestí SNP,
na Kutákovej a na Flôse.

Redakčné ĎAKUJEM
pre pána JÁNA CIRBUSA
Redakcia Polomských novín touto cestou vyslovuje veľké poďakovanie človeku, ktorého veľkosť nespočívala v jeho sláve, ale
v jeho výsledkoch práce na poli
prispievateľa do každého vydania
tohto periodika. Nikdy nezabudol
na správy zo života Základnej
organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
v našej obci, ba čo viac vždy mal
na pamäti všetkých oslávencov,
ktorých mená v tichej skromnosti
priniesol do redakcie a s úsmevom dodal- do rubriky spoločenská kronika v našich novinách.
Vážený pán Ján Cirbus, za redakciu Vám želáme pokojné a v zdraví prežité dni, nech Vás obklopuje
len láskavosť Vašich najbližších
a aby sa Vám aj naďalej darilo
vyčariť povestný úsmev na tvári,

s ktorým sme sa vždy s Vami stretali pri pracovných stretnutiach.
redakcia

Existuje mnoho
jednoduchých ľudí,
ktorí nie sú známi
po celom svete,
a predsa sú ich skutky
neobyčajné.
Dávajú a pomáhajú iným...
Navonok títo ľudia
nie sú ničím neobyčajní,
ale ich sila sa skrýva
v ich vnútri.
A kto sú títo ľudia?
Ja? Ty? On?
Či všetci.
Sú to ľudia, ktorí nemajú
prázdnu dušu
a v ich srdci
sa nájde miesto aj pre iných,
nemyslia na seba...
-rPráve v čase najväčšej pandémie koronavírusu sme sa dozvedeli
smutnú správu, že nás opustila jedna z veľkých osobností matičného života pani Mária Halková. Teta Marienka, ako sme ju familiárne oslovovali nielen pre jej srdečnosť, ľudskosť, skromnosť,
prívetivosť, ale aj v snahe pomôcť v matičnej činnosti aj v našej
obci. Nemôžeme zabudnúť na jej pôsobnosť v recitačnej súťaži
pod názvom Kellnerova Poloma, kde veľa ráz pôsobila ako plnohodnotná členka poroty. S radosťou sa zúčastňovala rôznych aktivít organizovaných našim Miestnym odborom Matice slovenskej
v obci. Svojou aktívnou matičnou činnosťou prispievala k zachovaniu kultúrneho dedičstva našich mám a otcov.
Tí, ktorí ste poznali túto výnimočnú ženu, venujte jej prosím tichú
spomienku.
S úctou MO MS Gemerská Poloma

Polomské noviny

4

Rekonštrukcia mosta
v obci Gemerská Poloma

pokračovanie zo str. 1
spôsobom ohroziť. Tou prvou
boli dôsledky povodne z augusta
minulého roku a tou druhou dôsledky koronakrízy. Obe súčasne
ako aj ďalšie opatrenia štátu predstavujú iba k dnešnému dňu pre
obec ekonomické dopady vyššie
ako 80 tis. eur, pričom obec bola
nútená nasporené prostriedky
urýchlene použiť na ich odstránenie, či bežný chod obce. Dnes si
dovolím napísať, že vďaka našim
okamžitým úsporným a ďalším
opatreniam počas tejto vírusovej krízy so skromnou dušičkou
verím, že dokážeme stavbu rekonštrukcie aj v tomto náročnom
období dofinancovať z vlastných
zdrojov, t. j. bez úverového zaťaženia obce.
Dovoľte mi teraz toto stavebné dielo predstaviť trošku bližšie.
Projektantom tohto stavebného diela je Ing. Rastislav Pisar-

čík, skúsený projektant, ktorý má
za sebou dlhoročnú profesijnú
kariéru v oblasti projektovania
podobných stavieb. Zhotoviteľom stavby je na základe výsledkov verejného obstarávania spoločnosť COLAS Slovakia, a. s.,
Košice, ktorej najnižšia ponuka
predstavuje výšku 89 169,85 €
s DPH. Stavebný dozor pre obec
vykonáva Ing. Slavko Žilinčík.
Za zmienku stojí informácia,
že získanie stavebného povolenia o niekoľko mesiacov oddialilo čakanie na vyjadrenie Slovenského pozemkového fondu,
ktorý je správcom pozemku pod
Súľovským potokom, ktorý je vo
vlastníctve Slovenskej republiky.
Naša žiadosť teda prinútila „predĺžené ruky štátu“ urobiť si na
svojom pozemku poriadok. Toto
stanovisko Slovenský pozemkový fond totiž aj tak vydať odmietol, nakoľko tento pozemok mal
byť už podľa príslušného zákona

dávno v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p..
K odovzdaniu staveniska zhotoviteľovi došlo dňa 02. 06. 2020,
čo môžeme považovať aj za začiatok stavebných prác. Predpokladaná doba výstavby je 3 až 5
mesiacov v závislosti od zosúladenia harmonogramu zhotoviteľa
s inými stavebnými aktivitami,
počasia a ďalších faktorov.
Samotná stavba pozostáva
z dvoch stavebných objektov,
a to rekonštrukcie mostného telesa a rekonštrukciou prístupovej
cesty k mostu, t. j. asfaltový koberec. Podstatou opory mostného
objektu už nebudú pôvodné dva
okrajové betónové piliere a jeden
stredový ako to bolo doposiaľ.
Dôjde k úplnému odstráneniu
stredového piliera, čím sa zvýši
aj prietočnosť koryta. Mostný
objekt bude založený hlbinným
zavŕtaním tzv. mikropilót o celkovej dĺžke 10 m, pričom na
podzemnú časť pripadá 7,5 m.
Na každej strane mosta bude založených 6 ks takýchto mikropilót pozostávajúcich z oceľovej

júl 2020
trubky približne o priemere 20
cm, ktorá bude zdnu injektovaná,
resp. vyplnená príslušnou betónovou zmesou. Mikropiloty budú
osadené priamo za existujúce,
resp. opravené betónové okrajové
piliere. Nosná konštrukcia bude
pozostávať zo železobetónovej
jednoliatej parapetnej dosky so
šírkou 6,2 m a dĺžkou 12,4 m.
Doska bude mať sklon na prirodzený odtok vody. Na moste bude
na okrajových častiach osadené
oceľové zábradlie do výšky 1,1
m - podobne ako na pôvodnom
moste.
Predpokladaná, no negarantovaná životnosť mosta by mala
byť približne 80 rokov. Závisí od
jeho zaťaženia a bežnej údržby.
Jeho minimálna normálna okamžitá zaťažiteľnosť je 26 ton.
Vážení občania, chcela by som
Vás úctivo požiadať o trpezlivosť
až do ukončenia stavby. Rovnako
o obozretnosť a rešpektovanie
nevyhnutných zákazov. Veď za
niekoľkými mesiacmi menších
obmedzení nás čakajú dlhé roky
pohodlného užívania.

Do p o z o r n o s t i
MÁM ZÁUJEM VYSTÚPIŤ NA ROKOVANÍ
obecného zastupiteľstva
Rokovania obecného zastupiteľstva podľa zákona SNR
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zo 6. septembra 1990 v znení
neskorších predpisov sú verejné, čo využívajú aj občania našej
obce a rokovaní sa zúčastňujú.
Je žiaduce, aby záujemca o vystúpenie v bode na tom určenom sa
po príchode do rokovacej miestnosti, najneskôr do začatia príslušného bodu prihlásil u predsedajúceho a uviedol svoje meno,
priezvisko, respektíve názov organizácie, ktorú zastupuje a tiež
uviedol na akú tému bude hovoriť, pričom je povinný preukázať,
že má na území obce trvalý pobyt, má na území obce nehnuteľný
majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok, je
v obci prihlásený na prechodný pobyt, má čestné občianstvo obce.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome v súlade so zákonom SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydalo Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, ktorý bol schválený uznesením č.
149/2019 dňa 13. 05. 2019 a Článok 17 Priebeh rokovania bod
5 znie: Slovo sa môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce,
prípadne aj inej osobe. Slovo udeľuje starosta. Ak starosta nechce
udeliť slovo, rozhodne o udelení slova danej osobe obecné zastupiteľstvo procesným uznesením. Záujemca o vystúpenie v bode
„Diskusia - občania“ je povinný sa po príchode do rokovacej
miestnosti, najneskôr však do začatia tohto bodu rokovania, prihlásiť u predsedajúceho, ktorému uvedie svoje meno a priezvisko,
resp. názov organizácie, ktorú zastupuje, tiež uvedie, na akú tému
bude hovoriť. Záujemca je povinný preukázať právo podieľať sa
na samospráve obce (t. z. preukáže, že má na území obce trvalý
pobyt, má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí
miestnu daň alebo miestny poplatok, je v obci prihlásený na prechodný pobyt, má čestné občianstvo obce).		
-r-

oprava z čísla 1/2020/apríl
str. 6 článok „VYHLÁŠKA – Obec Gemerská Poloma, Námestie
SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma – zastúpená starostkou obce
Mgr. Lillianou Bronďošovou – vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ“
časť: Predkladanie návrhu do súťaže (ponuky) bod 8.
veta: Zároveň je uchádzač súťaže povinný zaplatiť účastnícky  poplatok vo výške 50,- EUR, ktorý sa nevracia.
Správne znenie: Zároveň je uchádzač súťaže povinný zaplatiť účastnícky  poplatok vo výške 100,- EUR, ktorý sa nevracia.
Ospravedlňujeme sa a podotýkame, že administratívna chyba nemala
vplyv na vyhodnotenie výsledku obchodnej verejnej súťaže.

júl 2020
Právne predpisy
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Zákon č. 211/2000 Z. z.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
(zákon o slobode informácií)
Tento zákon podrobne upravuje
právo na prístup k informáciám,
ktoré majú k dispozícii orgány
verejnej moci a iné verejné inštitúcie a je vykonaním základného
práva na informácie. Právo na
informácie ako základné ústavné
právo zakotvuje Ústava Slovenskej republiky a Listina základných práv a slobôd. Informáciou  
v zmysle zákona je jednoznačne
aj dokument (napr. zápisnica,
zmluva, rozhodnutie, nákres,

obrazový   a zvukový dokument
a pod.) alebo záznam. Občanom  
je možné sprístupniť informácie
vo forme kópií. Zákon pozná dva
spôsoby sprístupňovania informácií. Prvým spôsobom je sprístupňovanie informácií na základe žiadosti žiadateľov a druhým
spôsobom je tzv. povinné zverejňovanie informácii, kedy musí
povinná osoba zverejniť informácie bez toho, aby ju o to niekto
vopred požiadal.

V zmysle ust. § 2. osobami povinnými podľa tohto zákona  sprístupňovať informácie  sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj  
právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach v oblasti verejnej správy.
V zmysle ust. § 3 každý má právo na prístup k informáciám,   ktoré majú povinné osoby k dispozícii. Informácie sa  sprístupňujú bez
preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujem, pre ktorý sa
informácia požaduje.

Povinné zverejňovanie
V zmysle ust. § 5 každá povinná osoba  (t. j. obec)  je povinná zverejniť tieto informácie:
a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, časť a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo
iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti
súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného
uvedenia požiadaviek, ktoré musia  byť splnené,
d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavení všetkých
žiadostí, návrh a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad prepisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk,
podľa ktorých  povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb  a právnických osôb vo vzťahu
k povinnej osobe,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za
správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.
V zmysle ust. § 5 ods. 2, 8 je povinná osoba (obec), a to bez toho,
aby bola vyzvaná žiadateľom, zverejňovať zápisnice z verejných
schôdzí, údaje o dochádzke poslancov, výpisy o hlasovaní poslancov (uznesenia), návrh všeobecne záväzného nariadenia.
V zmysle ust. § 5a  povinne zverejňovaná  zmluva je písomná zmluva,
ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa
získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária  právnické osoby
verejnej správy, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, obce, alebo nakladania s finančnými
prostriedkami Európskej únie. Zmluva sa povinne zverejňuje bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu  a musí byť  takto prístupná  
najmenej však po dobu piatich rokov od nadobudnutia jej účinnosti.
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Pri zverejňovaní sa musí zabezpečiť ochrana osobných údajov. Zmluva  je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
V zmysle ust. § 5b povinná osoba zverejňuje na svojom webovom
sídle najmú tieto údaje:
a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác, ktoré sa zverejňujú do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky
b) o faktúre za tovary, služby a práce, ktoré sa zverejňujú do 30 dní odo
dňa zaplatenia faktúry
Tieto údaje  je potrebné zverejňovať  nepretržite počas piatich rokov
odo dňa ich zverejnenia.

Sprístupňovanie informácií
na základe žiadostí žiadateľov
V zmysle ust. § 14 žiadosť  možno podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou (e-mailom alebo cez elektronickú schránku) alebo
iným technicky vykonateľným spôsobom.  Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je žiadosť určená, meno, priezvisko, názov
alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácii sa žiadosť týka a aký spôsob  sprístupnenia informácií
žiadateľ navrhuje. Neúplnú žiadosť musí žiadateľ po vyzvaní doplniť,
inak sa informácia neposkytne a žiadosť sa odloží.
V zmysle ust. § 16 informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácii na technický nosič dát, sprístupnením kópií  
predlôh   s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou,
elektronickou poštou.  Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom
určeným žiadateľom, povinná osoba so žiadateľom dohodne iný spôsob sprístupnenia informácie.
V zmysle ust. § 17 žiadosť o sprístupnenie informácií  povinná osoba
vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich  pracovných dní
odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15  pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej
osobe.  Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu,
najviac však o 8 pracovných dní.
V zmysle ust. § 19 proti rozhodnutiu povinnej osoby   o odmietnutí
sprístupniť informáciu možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie
o žiadosti. Odvolanie sa   podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie
vydala   alebo mala vydať.   O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej
osoby následne rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci
rozhodla.
V zmysle ust. § 21 informácie sa sprístupňujú   bezplatne s výnimkou úhrady  vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických
nosičov a s odoslaním informácie.  Sumu úhrady si môže zistiť a vypočítať zo sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií. Ten musí
každá povinná osoba zverejniť na internetovej stránke  alebo na verejne prístupnom mieste v jej sídle.
Právo na prístup k informáciám
je základným ústavným právom,
bez ktorého nie je existencia  skutočného demokratického zriadenia možná. Umožňuje občanom
vytvoriť si názor o konaní politikov a verejných činiteľov, o činnosti  úradov a o stave spoločnosti, štátu či obce. Včasný prístup
k pravdivým a úplným informáciám je nevyhnutnou podmienkou
toho, aby rozhodovanie občanov
vo voľbách malo zmysel. Len in-

formovaní občania môžu naozaj
slobodne rozhodovať a kontrolovať činnosť orgánov verejnej
moci alebo používanie verejných
prostriedkov. Prístup k informáciám prispieva zároveň k dobrému a zodpovednému fungovaniu
verejnej správy, znižuje riziko
korupcie a posilňuje dôveru občanov v štát a jeho orgány.
Mária Spišáková, poslankyňa
obecného zastupiteľstva
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Čistenie Súľovského potoka a jeho okolia
Text a foto: Mgr. Lillian Bronďošová, starostka obce
Z dôvodu veľkého znečistenia
Súľovského potoka od komunálneho odpadu a plastov v časti
od starého kúpaliska po ústie
do rieky Slanej, obec pristúpila k vyčisteniu potoka a okolia.
Komisia vzdelávania, kultúry a
športu v spolupráci s Obecným
úradom Gemerská Poloma zorganizovala dobrovoľnú brigádu,
ktorá sa uskutočnila v sobotu
13.júna 2020. Dobrovoľníci sa
stretli pred hasičskou zbrojnicou
a rozdelili si jednotlivé úseky po-

toka. Šatstvo, topánky, hračky,
dáždnik, nôž, sklenené a umelé
fľaše, pneumatika, fólie, plechovky, časti automobilov a kuchynských spotrebičov....15 vriec
komunálneho odpadu v chovnom
Súľovskom potoku......a k tomu
množstvo zachytených konárov a
pokosenej trávy. Nekonečný boj s
odpadkami a ľudskou hlúposťou.
Zaobchádzanie s odpadom patrí
k všeobecnej inteligencii. K tomu
niet čo dodať.

Snáď len, že sa nájdu v Polome aj dobrí ľudia, ktorí obetovali tri
hodiny zo sobotňajšieho dňa a dobrovoľne prišli pomôcť vyčistiť náš
Súľovský potok. Dobrovoľníkov bolo málo, trinásť dospelých a dve
deti, ale urobili veľkú vec. Patrí Vám veľká VĎAKA.
Vzťahy človeka k prostrediu, k prírode, k zmenenému
a pretvorenému prostredie našou činnosťou nás každodenne
ovplyvňuje – tu žijeme a zároveň rozhodujeme o našej budúcnosti.
Ako občania svojej obce sa chceme v nej cítiť a žiť čo najlepšie, ako
jednotlivec i ako spoločnosť. Náš postoj k prostrediu, naše konanie
sa utvárajú po celý život, čo môžeme ovplyvniť svojim postojom
a hlavne vôľou a aktívnym konaním voči okoliu, životnému
prostrediu, človeku. Podľa Listiny základných práv a slobôd má
každý právo na život, na ochranu zdravia a na priaznivé životné
prostredie, ktoré sa pokladá za základnú hodnotu spoločnosti - aj
našej v Gemerskej Polome.                                                           - r-

ZBER ODPADU v našej obci

Ulica Hlavná, s. č. 462, 049 22 Gemerská Poloma
Prevádzková doba:
PONDELOK
} 08:30 – 15:30 hod.
UTOROK
} zatvorené
STREDA
} 12:00 – 18:00 hod.
ŠTVRTOK
} zatvorené
PIATOK		
} 08:30 – 15:30 hod.
SOBOTA		
} zatvorené
NEDEĽA		
} zatvorené
Objekt je monitorovaný kamerovým systémom!
Dovezený odpad je povinný triediť dovozca nasledovne:
} veľký železný kontajner: pevný odpad, textil (okrem stavebného
odpadu, elektroodpadu a pneumatík),
} žltý kontajner: plasty,
} zelený kontajner: sklo.
V prípade uloženia odpadu mimo určeného miesta, bude dovozcovi
účtované triedenie a uloženie odpadu.
Dovoz odpadu eviduje určená osoba, poverená obcou Gemerská
Poloma.
V prípade potreby volajte: 0948 380 903, Štefan Dorčák

júl 2020
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Pre nedostatok miesta v periodiku, zároveň z dôvodu požiadavky o zverejnenie uznesení Z ROKOVANÍ
OBECNÝCH ZASTUPITEĽSTIEV redakcia pristupuje k výberu a skráteniu uznesení, ktoré v prípade záujmu
nájdete na webovej stránke obce
10. mája 2019 1. časť a 13. mája 2019 2. časť/tretie riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, uznesenia: č.
103 až č. 166, pokračovanie z čísla 1/2020 – vyberáme:
u-152/2019/I. berie na vedomie rekonštrukciou, modernizáciou,
schválenú dotáciu z prostriedkov prevádzkovaním alebo na účely
Dobrovoľnej požiarnej ochrany opráv, údržby, kontroly VerejSR na zabezpečenie materiálno- ného potrubia, - nerealizovať na
-technického vybavenia DHZO, predmetných nehnuteľnostiach
na osobné ochranné pracovné stavbu spojenú so zemou pevprostriedky pre členov DHZO, ným základom a vysádzať stroodbornú prípravu členov DHZO my    a kry, zdržať sa zemných
a zabezpečenie servisu – opra- prác a iných činností, ktoré by
vy a nákup náhradných dielov obmedzili oprávneného vo výna hasičskú techniku a hasičské kone oprávnenia vyplývajúceho
motorové vozidlá s minimálnou z vecného bremena v prospech
5 % spoluúčasťou obce z vlast- oprávneného z vecného bremena
ných zdrojov z rozpočtu obce. – Východoslovenská vodárenská
II. schvaľuje finančné krytie – spoločnosť, a. s. Komenského 50,
spolufinancovanie – z vlastných 042 48 Košice, IČO 36 570 460,
zdrojov z rozpočtu obce  vo výš- - zriaďuje sa pre oprávneného
ke najmenej 5% z celkovej schvá- z vecného bremena bezodplatne.
lenej a poskytnutej dotácie podľa u-155/2019/II. schvaľuje prázaradenia do kategórie pre účely   ce vo finančnom náklade 500,00
schválenej dotáciu z prostriedkov EUR  z rozpočtu obce za účelom
Dobrovoľnej požiarnej ochrany realizácie pripojenia na verejSR na zabezpečenie materiálno- ný vodovod z bodu napojenia
-technického vybavenia DHZO, pred rodinným domom s. č. 375
na osobné ochranné pracovné na Hviezdoslavovej ulici až po  
prostriedky pre členov DHZO, jestvujúcu vodomernú šachodbornú prípravu členov DHZO tu umiestnenú na pozemku vo
a zabezpečenie servisu – opravy vlastníctve obce k. ú. Gemerská
a nákup náhradných dielov na ha- Poloma, obec Gemerská Poloma,
sičskú techniku a hasičské moto- parcela registra „C“ parcelné číslo 913/5 za účelom   realizácie
rové vozidlá.   
u-154/2019/II. schvaľuje zria- pripojenia na verejný vodovod
denie vecného bremena na nehnuteľnosti - rodinného domu
nehnuteľnosti vo vlastníctve s. č. 388 Ulica Partizánska v obci
obce Gemerská Poloma, a to: Gemerská Poloma.
nehnuteľností v k. ú. Gemerská u-156/2019/II. schvaľuje - prePoloma, obec Gemerská Poloma, daj neupotrebiteľného, prebyparcely registra „C“, zapísané na točného hnuteľného majetku
LV č. 1348  parcely č.: - 1300/1 obce Gemerská Poloma, a to:
o výmere 5639 m² zastavaná špeciálne motorové vozidlo kaplocha a nádvorie v podiele 1/1, tegórie N3, značky Karosa CAS
- 1298 o výmere 845 m² zasta- K25 L101, výrobcu LIAZ A.
vaná plocha a nádvorie v po- S., CZE, r. výroby 1988, čerdiele 1/1, - 1297 o výmere 1887 venej farby za minimálnu cenu
m² zastavaná plocha a nádvorie 2 000,00 EUR (slovom: dvev podiele 1/1, - 1293/1 o výmere tisíc eur). IV. ruší uznesenie
5102 m² zastavaná plocha a ná- č. 74/2019 z druhého riadneho
dvorie v podiele 1/1, - 1319/1 zasadnutia obecného zastupiteľo výmere 969 m² vodná plocha stva v Gemerskej Polome, obce
1/1, - 1292/1 o výmere 4811 m² Gemerská Poloma, zo dňa 12. 02.
zastavaná plocha a nádvorie 1/1. 2019. Poznámka: majetková karVecné bremeno spočíva v práve: ta tvorí súčasť tohto uznesenia.
- strpieť   umiestnenie Verejného u-157/2019/II. neschvaľuje napotrubia, jeho užívanie a pre- výšenie   finančného nákladu zo
vádzkovanie na predmetných sumy maximálne 10 000,00 EUR
nehnuteľnostiach, - strpieť v ne- na sumu 20 000,00 EUR za účevyhnutnej miere vstup (peši, vo- lom kúpy vozidla s vysokozdvižzidlami, mechanizmami) na pred- nou plošinou do vlastníctva obce
metné nehnuteľnosti  v súvislosti Gemerská Poloma.
s projektovaním, zriaďovaním, u-158/2019/II. schvaľuje povin-

nosť zálohových platieb za odvádzanie a čistenie odpadových vôd
pre tých producentov na území
obce Gemerská Poloma, ktorí spĺňajú nasledovné podmienky: 1. sú
napojení na verejnú kanalizáciu
viac ako 12 mesiacov 2. platba za
predchádzajúce vyúčtovacie obdobie je vyššia ako 40,00 EUR.
Producenti odpadových vôd spĺňajúci súčasne podmienky 1. a 2.
zaplatia zálohovú platbu  vo výške 50 % z poplatku za predchádzajúce vyúčtovacie obdobie.
u-159/2019/schvaľuje plán obnovy verejnej kanalizácie obce
Gemerská Poloma na obdobie: od
01. 01. 2019 do 01. 01. 2029.
u-160/2019/II. vyhovuje upozorneniu prokurátora č. Pd
80/19/8808-2 zo dňa 30. 04. 2019
z dôvodu porušenia ust. § ods.
5 písm. a) bod 2 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení novely účinnej od 01. 04.
2018.
u-161/2019/berie na vedomie
informáciu starostky obce o vykonávaní zemných a výkopových
prác v obci Gemerská Poloma firmou Aurel Streicher Pneu - Mobil Servis so sídlom Pri nájazde
1/608, 049 51 Brzotín.
u-162/2019/berie na vedomie
informáciu starostky obce o zámere rozšírenia optickej siete
v obci, ich vzájomného napojenia  
s obecným úradom, kanceláriou
starostky obce  všetkých kamerových systémov v obci, a to  v plnom rozsahu 3.000, 00 EUR.
u-163/2019/berie na vedomie
súhlasné stanovisko s určením
školského obvodu pre plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov
1. až 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Betliar v Základnej
škole, Sládkovičova 487, 049 22
Gemerská Poloma.
u-166/2019/ruší uznesenie č.
76/2019  z druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 12. 02.
2019.
27. júna 2019/štvrté riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
schválené uznesenia: č. 167 až
č. 188 – vyberáme:
u-169/2019/žiada hlavného kontrolóra obce Gemerská Poloma

o kontrolu plnenia uznesenia č.
102/2019 z druhého riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej polome, obce
Gemerská Poloma zo dňa 12. 02.
2019,
u-170/2019/žiada starostku obce
o šetrenie skutočného stavu obecného rigola na zvod povrchovej
a dažďovej vody pri záhrade
Márie Badinovej: Ulica Hlavná,
v časti súbežne s pozemkom p.
č. 777,
u-172/2019/II. schvaľuje prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve
obce Gemerská Poloma, a to: pozemku: v k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma, parcely
registra „E“ pôvodné katastrálne
územie Veľká Poloma, parcelné
číslo: 466 vodná plocha o výmere
14009 m²  zapísaná na liste vlastníctva č. 1348, subjektu obchodné meno: Slovenský hydrometeorologický ústav, sídlo: Jeséniova
17, 833 15 Bratislava 37, IČO:
156884, DIČ: 2020749852, za
účelom: umiestnenia, rekonštrukcia, obnovy  a prevádzky objektu,
ktorý je súčasťou štátnej hydrologickej siete povrchových vôd,
na dobu určitú: 15 rokov odo dňa
uzatvorenia nájomnej zmluvy, za
nájomné:  vo výške 1,00 EUR na
jeden rok na celý predmet nájmu,
to je pozorovacieho objektu ako
prípad hodný osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o umiestnenie, rekonštrukciu, obnovu   a prevádzkovanie pozorovacieho objektu, ktorý
je súčasťou štátnej hydrologickej
siete povrchových vôd na pozemku obce a ktorý obec dočasne
nepotrebuje. Slovenskému hydrometeorologickému ústavu vyplývajú z medzinárodných dohôd
povinnosti týkajúce sa monitorovania povrchových vôd, čo zabezpečuje monitorovacia stanica
v Gemerskej Polome. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
schvaľuje prenájom 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
u-174/2019/ruší   uznesenie č.
69/2019 z druhého riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
obce Gemerská Poloma, zo dňa
12.02.2019/zámer
prenájmu
nehnuteľnosti/pridelenie
bytu/
Nižná Slaná/Tomáš Červenák,
u-177/2019/b) schvaľuje bez
výhrad celoročné hospodárenie
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obce za rok 2018, c) schvaľuje
1. prebytok hospodárenia v sume
94.579,29 EUR, zistený podľa
ustanovenia § 10 ods. 3 písm.
a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov 2. použitie
prebytku po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov
a dotácií na: tvorbu rezervného
fondu vo výške 94 579,27 EUR,
u-180/2019/I. schvaľuje plán
práce hlavného kontrolóra obce
Gemerská Poloma pre druhý polrok roku 2019 s výhradami. II.
dopĺňa - bod Kontrola plnenia
uznesení obecného zastupiteľstva
- každé zasadnutie obecného zastupiteľstva, - bod Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných
predpisov a nariadení - každé
zasadnutie obecného zastupiteľstva, - bod Kontrola podaných
sťažností - každé zasadnutie
obecného zastupiteľstva, - bod
Čiastková správa z kontrolnej
činnosti - každé zasadnutie obecného zastupiteľstva. III. ukladá hlavnému kontrolórovi obce
Gemerská Poloma: - vykonávať
kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, - vykonávať
kontrolu dodržiavania všeobecne
záväzných predpisov a nariadení
- vykonávať kontrolu podaných
sťažností, - na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva
predložiť správu z kontrolnej činnosti za prvý polrok roku 2019,
- predložiť na každom zasadnutí
obecného zastupiteľstva čiastkovú správu z kontrolnej činnosti
u-181/2019/uznáša sa na Všeobecne záväznom nariadení č.
2/2019 o verejnom poriadku
a o pravidlách na udržiavanie
čistoty a ochranu verejnej zelene
v obci Gemerská Poloma.
u-183/2019/ II. žiada 1. komisiu
stavebnú a životného prostredia
obecného zastupiteľstva a)
prešetriť podanú žiadosť Valérie
Puškášovej, trvale bytom Záhradná 260, 049 22 Gemerská Poloma
vo veci stavby plota, b) prešetriť
podanú žiadosť o prešetrenie,
ktorú podala Valéria Mikolajová,
trvale bytom Súlovská 134, 049
22 Gemerská Poloma vo veci:- regulácia Súlovského potoka v časti pri nehnuteľnosti žiadateľky,
- preveriť zvod dažďovej vody,
ktorá preteká od začiatku Ulice  
Letná (od futbalového ihriska) až
po dom s. č. 133 v pokračovaní
cez nehnuteľnosť žiadateľky, záhradu odkiaľ predmetná voda ďa-
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lej neodteká, - prešetriť oprávnenosť podanej žiadosti o vydanie
súhlasu k osvedčeniu vlastníctva
k nehnuteľnosti vydržaním vo
vlastníctve obce, a to: parcely
registra KN-E, par. Č. 265 o výmere 584 ostatná plocha k. ú. Gemerská Poloma, obce Gemerská
Poloma zapísaná na LV č. 1348,
c) prešetriť na tvare miesta žiadosť obyvateľov obce Gemerská
Poloma žijúcich v blízkosti rodinného domu s. č. 196 Madáčová
ulica Gemerská Poloma na zvýšený hluk. 2. poslancov obecného
zastupiteľstva a) prešetriť podanú
žiadosť o prešetrenie, ktorú podala Valéria Mikolajová, trvale
bytom Súlovská 134, 049 22 Gemerská Poloma vo veci: - regulácia Súlovského potoka v časti pri
nehnuteľnosti žiadateľky, - preveriť zvod dažďovej vody, ktorá
preteká od začiatku Ulice  Letná
(od futbalového ihriska) až po
dom s. č. 133 v pokračovaní cez
nehnuteľnosť žiadateľky, záhradu odkiaľ predmetná voda ďalej
neodteká, - prešetriť oprávnenosť podanej žiadosti o vydanie
súhlasu k osvedčeniu vlastníctva
k nehnuteľnosti vydržaním vo
vlastníctve obce, a to: parcely
registra KN-E, par. Č. 265 o výmere 584 ostatná plocha k. ú. Gemerská Poloma, obce Gemerská
Poloma zapísaná na LV č. 1348,
b) prešetriť na tvare miesta žiadosť obyvateľov obce Gemerská
Poloma žijúcich v blízkosti rodinného domu s. č. 196 Madáčová ulica Gemerská Poloma na
zvýšený hluk.Termín: 03. 07.
2019.
u-184/2019/berie na vedomie informáciu starostky obce o: výbere
nezávislého audítora, ktorým je
Ing. Marián Faško, PhD., ktorý
vykoná audit účtovnej a konsolidovanej uzávierky obce Gemerská Poloma k 31.12.2018.
u-185/2019/III. žiada starostku
obce o vykonanie prieskumu trhu
pre vypracovanie projektovej dokumentácie za účelom výstavby
miestnej komunikácie v obci, a to
v časti zvanej  Konopiská.
u-185/2019/II. schvaľuje 1. odmenu hlavnému kontrolórovi
obce Gemerská Poloma vo výške
2 % mesačne za prvý štvrťrok
roku 2019 vo výplatnom termíne
obecného úradu v Gemerskej Polome. 2. odmenu hlavnému kontrolórovi obce Gemerská Poloma
vo výške 2 % mesačne za druhý
štvrťrok roku 2019 vo výplatnom
termíne obecného úradu v Gemerskej Polome.

29. júla 2019 1. časť rokovania
a 30. júla 2019 2. časť rokovania/piate riadne zasadnutie
obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, schválené
uznesenia: č. 189 až č. 227 – vyberáme:
u-189/2019/II. schvaľuje na
náklady obce konečnú úpravu
prístupu k rodinnému domu s.
č. 563. III. žiada starostku obce
zabezpečením realizácie konečnej úpravy prístupu k rodinnému
domu s. č. 563 na náklady obce,
termín: 31. 08. 2019 (vrátane).
u-190/2019/ III. žiada starostku
obce zabezpečením vykonávania
pravidelnej údržby obecného rigolu na zvod povrchovej a dažďovej vody: Ulica Družstevná.
u-191/2019/žiada starostku obce
zabezpečením vykonávania dennej údržby, dodržiavaním čistoty
a poriadku v autobusových zastávkach/prístreškov a ich okolia
na území obce Gemerská Poloma.
u-192/2019/žiada starostku obce
preveriť vyplatenie výdavkov vo
veci žiadosti o náhradu škody za
právne poradenstvo podanou Ľubicou Róthovou, Edelényska 44,
048 01 Rožňava.
u-196/2019/žiada starostku obce
pripraviť prehľadnú správu o doterajších vykonaných prácach
a fakturácii firmou Streicher Aurel PNUE-MOBIL-SERVIS pre
obec. Termín: najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva.
u-203/2019/uznáša sa na Dodatku č. 2/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2016 o zápise detí do 1. ročníka základnej
školy a výške príspevkov, ktoré
uhrádzajú zástupcovia detí a žiakov alebo dospelé osoby mesačne
na úhradu nákladov spojených
s činnosťou škôl a školských zariadení
u-204/2019/ II. schvaľuje - odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma
a to: v k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma, zapísané na LV č. 1411 vo vlastníctve Pozemkového spoločenstva
Gemerská Poloma, Hlavná 461,
049 22 Gemerská Poloma, IČO
31947077  parcela registra „C“
číslo: - 1166/2 záhrada o výmere
17 m², - 1217/5 záhrada o výmere
35 m², - 1223/4 záhrada o výmere
18 m²,- 2106/6 trvalý trávny porast  o výmere 57 m²,
- 2203/15 orná pôda  o výmere 43
m²   parcelu registra „E“, pôvodné k. ú. Malá Poloma, číslo:
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- 2736/1 ostatná plocha  o výmere
57 m²  v zmysle geometrického plánu č. 83/2019 dňa 30. 04.
2019, úradne overeného pod č.
128/19 dňa 16. 05. 2019, vyhotoveného firmou GEOTOP Košice
s. r. o. Južná trieda 82, 040 17
Košice, IČO36590711 – novovytvorených parciel registra „C“
číslo: - 935/4 záhrada o výmere
27 m², ktorá vznikla z parcely
registra „C“ číslo 935/2, v geometrickom pláne diel 1 o výmere
27 m², - 935/5 záhrada o výmere
56 m², ktorá vznikla z parcely registra „C“ číslo 935/2, v geometrickom pláne diel 2 o výmere 56
m², - 1290/6 ostatná plocha o výmere 14 m², ktorá vznikla z parcely registra „C“ číslo 1290/1,
v geometrickom pláne diel 3 o
výmere 14 m², - 1290/10 ostatná plocha o výmere 34 m², ktorá
vznikla z parcely registra „C“ číslo 1290/1, v geometrickom pláne
diel 4 o výmere 34 m² v zmysle
geometrického plánu č. 125/2019
dňa 04. 06. 2019, úradne overeného pod č. 180/19 dňa 03. 07.
2019, vyhotoveného firmou GEOTOP Košice s. r. o. Južná trieda
82, 040 17 Košice, IČO36590711
– novovytvorených parciel registra „C“ číslo: - 1313/18 vodná
plocha o výmere 44 m2, ktorá
vznikla z parcely registra „E“
číslo 928, v geometrickom pláne
diel 4 o výmere 44 m², - 994/1
zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 81 m² , ktorá vznikla
z parcely registra „E“ číslo 928,
v geometrickom pláne diel 7 o
výmere 81 m², spolu o výmere
483 m². Prevod sa vykonáva za
odplatu za cenu – nasledovne: za
3,30 EUR/1m² parcely: č. 1166/2
- t. j. 56,10 EUR, č. 2106/6 - t.
j. 188,10 EUR, č. 1217/5 -   t. j.
115,5EUR, č. 1223/4 - t. j. 59,40
EUR, za 2,00 EUR/1m² parcely: č. 2203/15 - t. j. 86,00 EUR,
č. 2736/1- t. j. 114,00 EUR, č.
935/4 - t. j. 54,00 EUR, č. 935/5
- t. j. 112,00 EUR, č. 1290/6 - t.
j. 28,00 EUR, č. 1290/10 - t. j.
68,00 EUR
č. 1313/18 - t. j. 88,00 EUR, č.
994/1- t. j. 162,00 EUR. Predmetné pozemky, vo vlastníctve
Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma, Hlavná 461,
049 22 Gemerská Poloma, IČO
31947077 sa nachádzajú: parcela
registra „C“ číslo - 1166/2 záhrada o výmere 17 m², pozemok
v blízkosti vodovodného rigola
medzi ulicami 9. mája a Madáčovou, umožňuje priamy prístup
k rigolu z ulice 9. mája, - 1217/5
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záhrada o výmere 35 m², pozemok v blízkosti vodovodného
rigola medzi ulicami 9. mája
a Madáčovou, umožňuje priamy
prístup k rigolu z ulice 9. mája
- 1223/4 záhrada o výmere 18 m²,
pozemok v blízkosti vodovodného rigola medzi ulicami 9. mája
a Madáčovou, umožňuje priamy
prístup k rigolu z ulice 9. mája,
- 2106/6 trvalý trávny porast   o
výmere 57 m², pozemok medzi
4. a 5. bytovkou, budúci zámer
výstavby nájomných bytov, 2203/15 orná pôda  o výmere 43
m², pozemok súčasťou miestnej
komunikácie Jarková ulica  v Gemerskej Polome a je vo verejnom
záujme, aby tieto pozemky boli
vo vlastníctve správcu miestnych
komunikácií, ktorým je obec Gemerská Poloma, parcelu registra
„E“, pôvodné k. ú. Malá Poloma,
číslo: - 2736/1 ostatná plocha o
výmere 57 m², pozemok súčasťou miestnej komunikácie Jarková ulica v Gemerskej Polome
a je vo verejnom záujme, aby
tieto pozemky boli vo vlastníctve
správcu miestnych komunikácií,
ktorým je obec Gemerská Poloma
– novovytvorených parciel registra „C“ číslo: - 935/4 záhrada o
výmere 27 m², pozemok súčasťou
miestnej komunikácie Jarková
ulica  v Gemerskej Polome a je vo
verejnom záujme, aby tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu miestnych komunikácií, ktorým je obec Gemerská Poloma,
- 935/5 záhrada o výmere 56 m²,
pozemok súčasťou miestnej komunikácie Jarková ulica   v Gemerskej Polome a je vo verejnom
záujme, aby tieto pozemky boli
vo vlastníctve správcu miestnych
komunikácií, ktorým je obec Gemerská Poloma, - 1290/6 ostatná
plocha o výmere 14 m², pozemok
súčasťou miestnej komunikácie
Jarková ulica   v Gemerskej Polome a je vo verejnom záujme,
aby tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu miestnych komunikácií, ktorým je obec Gemerská
Poloma, - 1290/10 ostatná plocha o výmere 34 m², pozemok
súčasťou miestnej komunikácie
Jarková ulica   v Gemerskej Polome a je vo verejnom záujme,
aby tieto pozemky boli vo vlastníctve správcu miestnych komunikácií, ktorým je obec Gemerská
Poloma, – novovytvorených parciel registra „C“ číslo: - 1313/18
vodná plocha o výmere 44 m²,
pozemok súčasťou miestnej
komunikácie   Dovčíková ulica
(pod 4. bytovkou) v Gemerskej
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Polome a je vo verejnom záujme, aby tieto pozemky boli vo
vlastníctve správcu miestnych
komunikácií, ktorým je obec Gemerská Poloma, - 994/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 81
m², pozemok súčasťou miestnej
komunikácie – Dovčíková ulica
(pod 4. bytovkou) v Gemerskej
Polome a je vo verejnom záujme, aby tieto pozemky boli vo
vlastníctve správcu miestnych
komunikácií, ktorým je obec Gemerská Poloma, Náklady spojené
s prevodom majetku znáša: obec
Gemerská Poloma. Túto kúpu
obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.  
u-205/2019/II. schvaľuje prebytočnosť nehnuteľného majetku
vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, a to: nehnuteľnosti:
stavby: rodinný dom na Ulici 9.
mája, súpisné číslo 513 v Gemerskej Polome, postaveného na p. č.
393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m²  zapísaného
na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma na Ulici
Námestie SNP;  garáž na Ulici
9. mája, súpisné číslo 762 v Gemerskej Polome, postavenej na
p. č. 393/1 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 503 m²  zapísanej na liste vlastníctva č. 1045  
v podiele 1/1, k. ú. Gemerská
Poloma, obec Gemerská Poloma
na Ulici Námestie SNP, pozemku: v k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma, parcely
registra „C“ číslo:  393/1 zastavaná plocha a nádvorie o výmere
503 m²  zapísaná na liste vlastníctva č. 1045 v podiele 1/1;  393/2
záhrada o výmere 149 m²   zapísaná na liste vlastníctva č. 1045
v podiele 1/1,
u-207/2019/II. schvaľuje - odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma
a to: v k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 64 vo výlučnom
vlastníctve Štefana Gazdíka
nar. ..., trvale bytom Partizánska
658, 049 22 Gemerská Poloma,
- diel č. 6 o výmere 13 m² zastavaná plocha a nádvorie parcely
registra „C“ číslo 1292/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m², ktorý bude    pričlenený k parcele registra „C“ číslo
1292/1 v podiele 1/1 vo vlastníctve obce zapísanej na LV č. 1348,
v zmysle geometrického plánu
č. 93/2019 zo dňa 13. 05. 2019
vyhotoveným firmou GEOTOP

Košice, s.r.o. Južná trieda 82, 040
17 Košice, úradne overeným pod
číslom 146/19 dňa 24. 06. 2019.
Odkúpenie nehnuteľnosti upravuje vzťahy kúpy a predaja za účelom majetkovo právneho usporiadania. Predmetná časť pozemku,
vo vlastníctve Štefana Gazdíka
sa nachádza pod miestnou komunikáciou na Ulici Partizánska
v Gemerskej Polome a je vo verejnom záujme, aby tento pozemok bol vo vlastníctve správcu
miestnych komunikácií, ktorým
je obec Gemerská Poloma.   Prevod sa vykonáva za odplatu za
cenu: 2,00 EUR/1m². Náklady
spojené s prevodom majetku
znáša:   obec Gemerská Poloma.
Túto kúpu obecné zastupiteľstvo
v Gemerskej Polome schvaľuje
3/5 väčšinou všetkých poslancov
u-208/2019/II. schvaľuje - odkúpenie nehnuteľnosti do majetku obce Gemerská Poloma
a to: v k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma, zapísanej na LV č. 2187 vo výlučnom
vlastníctve Ruženy Gazdíkovej
nar. ...., trvale bytom Hviezdoslavová 376, 049 22 Gemerská
Poloma - diel č. 5 o výmere 7
m² zastavaná plocha a nádvorie
parcely registra „C“ číslo 1292/2
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m², ktorý bude   pričlenený k parcele registra „C“ číslo
1292/1 v podiele 1/1 vo vlastníctve obce zapísanej na LV č. 1348
v zmysle geometrického plánu
č. 93/2019 zo dňa 13. 05. 2019
vyhotoveným firmou GEOTOP
Košice, s.r.o. Južná trieda 82, 040
17 Košice, úradne overeným pod
číslom 146/19 dňa 24. 06. 2019.
Odkúpenie nehnuteľnosti upravuje vzťahy kúpy a predaja za
účelom majetkovo právneho
usporiadania. Predmetná časť
pozemku, vo vlastníctve Ruženy Gazdíkovej sa nachádza pod
miestnou komunikáciou na Ulici
Partizánska v Gemerskej Polome a je vo verejnom záujme, aby
tento pozemok bol vo vlastníctve
správcu miestnych komunikácií, ktorým je obec Gemerská
Poloma.  Prevod sa vykonáva za
odplatu za cenu: 2,00 EUR/1m².
Náklady spojené s prevodom
majetku znáša:   obec Gemerská
Poloma. Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.  
u-214/2019/II. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. predaj nehnuteľnosti
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vo vlastníctve obce   Gemerská
Poloma, a to: pozemku: v k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“
číslo: 1089/28 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 31 m²   zapísaná na liste vlastníctva č. 1348
v podiele 1/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
rozhodne obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov  v súlade s § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. do výlučného vlastníctva RNDr. Anny
Vlčákovej, r. Vlčáková, nar. ....,
trvale bytom Fraňa Kráľa s. č.
468, 049 22 Gemerská Poloma za
kúpnu cenu: 3,30 EUR (slovom:
Tri eurá tridsať centov) za jeden
meter štvorcový (1 m²). Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o
majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľností formou predaja.
Žiadateľka pozemok užíva dlhodobo ako záhradu a súčasné oplotenie tvorí jednu líniu oplotenia
s okolitými pozemkami a plotmi.
Pre obec je pozemok o malej výmere nevyužiteľný a nik iný oň
neprejavil záujem. Podmienky
predaja nehnuteľností: - náklady spojené s prevodom majetku
znáša kupujúca – RNDr. Anna
Vlčáková. Obecné zastupiteľstvo
v Gemerskej Polome schvaľuje
prevod 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
u-215/2019/II. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. predaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce   Gemerská
Poloma, a to: pozemku: v k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“
číslo: 1089/29 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 31 m²   zapísaná na liste vlastníctva č. 1348
v podiele 1/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
rozhodne obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov   v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p. do
výlučného vlastníctva MUDr.
Boženy Ciberajovej, nar....., trvale bytom Hviezdoslavová s. č.
447, 049 22 Gemerská Poloma za
kúpnu cenu: 3,30 EUR (slovom:
Tri eurá tridsať centov) za jeden
meter štvorcový (1 m²). Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o
majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľností formou predaja.
Žiadateľka pozemok užíva dlhodobo ako záhradu a súčasné oplotenie tvorí jednu líniu oplotenia
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s okolitými pozemkami a plotmi.
Pre obec je pozemok o malej výmere nevyužiteľný a nik iný oň
neprejavil záujem. Podmienky
predaja nehnuteľností: - náklady spojené s prevodom majetku
znáša kupujúca – MUDr. Božena
Ciberajová. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje prevod 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
u-216/2019/II. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. predaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce   Gemerská
Poloma, a to: pozemku: v k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“
číslo: 2107/14 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 315 m²  zapísaná na liste vlastníctva č. 1348
v podiele 1/1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
rozhodne obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov   v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v z. n. p. do
- vlastníctva BSM: 1. MVDr.
Viktora Demku, nar. .... a Heleny
Demkovej, rod..., nar.... obaja trvale bytom Dovčíková 570, 049
22 Gemerská Poloma – podiel
1832/10000 2. Vladimíra Lukáča, nar. .... a Zuzany Lukáčovej,
rod...., nar. .... obaja trvale bytom
Dovčíková 570, 049 22 Gemerská Poloma – podiel 1336/10000
podielového spoluvlastníctva:
3. Zuzany Šomšákovej, rod....,
nar. ....trvale bytom Dovčíková
570, 049 22 Gemerská Poloma
- podiel   1832/10000 4. Heleny
Demkovej, rod...., nar. .... trvale bytom Dovčíková 570, 049
22 Gemerská Poloma - podiel  
1832/10000 5. Márii Ferenčíkovej, rod...., nar. .... trvale bytom
Dovčíková 570, 049 22 Gemerská Poloma - podiel   1336/1000
6. Mgr. Eleny Žolkovej, rod. ,
nar. ....trvale bytom Dovčíková
570, 049 22 Gemerská Poloma
- podiel   1832/10000 za kúpnu
cenu: 3,30 EUR (slovom: Tri
eurá tridsať centov) za jeden meter štvorcový (1 m²) nasledovne:
MVDr. Viktor Demko a Helena
Demková zaplatia predávajúcemu za svoj podiel na predmetnej nehnuteľnosti sumu 190,44
EUR, Vladimír Lukáč a Zuzana
Lukáčová zaplatia predávajúcemu za svoj podiel na predmetnej nehnuteľnosti sumu 138,88
EUR, Zuzana Šomšáková zaplatí
predávajúcemu za svoj podiel na
predmetnej nehnuteľnosti sumu
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190,44 EUR, Helena Demková
zaplatí predávajúcemu za svoj
podiel na predmetnej nehnuteľnosti sumu 190,44 EUR, Mária
Ferenčíková zaplatí predávajúcemu za svoj podiel na predmetnej
nehnuteľnosti sumu 138,88 EUR,
Mgr. Elena Žolková zaplatí predávajúcemu za svoj podiel na
predmetnej nehnuteľnosti sumu
190,44 EUR. Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o majetkovoprávne usporiadanie nehnuteľností formou predaja. Pozemok
sa nachádza pod stavbou s. č.
570 na Ulici Dovčíková v obci
Gemerská Poloma, pričom ide
o pozemok   zastavaný stavbou bytovkou (s. č. 570, Dovčíková,
Gemerská Poloma), ktorá je vo
vlastníctve žiadateľov nadobúdateľov a svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok
so stavbou. Podmienky predaja
nehnuteľností: - náklady spojené s prevodom majetku znášajú
kupujúci. Obecné zastupiteľstvo
v Gemerskej Polome schvaľuje
prevod 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
u-217/2019/II. schvaľuje   podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, a to: pozemku: v k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“
číslo:  905 zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 472 m² zapísaná na liste vlastníctva č. 1348
v podiele 1/1, stavby:
 kultúrneho domu súpisné číslo
453   postaveného na p. č. 905
zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 472 m²  zapísaného na
liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma subjektu obchodné meno: Eurotalc, s.
r. o. sídlo: Štôlňa Elisabeth 1,
049 22 Gemerská Poloma, IČO:
35837659, DIČ: 2021684665, za
účelom: organizovania kultúrno-spoločenských,
vzdelávacích
a iných akcií, na dobu určitú: od
01. 09. 2019 vrátane do 30. 06.
2020 vrátane, za nájomné:   vo
výške 312,50 EUR na jeden mesiac na celý predmet nájmu ako
prípad hodný osobitného zreteľa. Zdôvodnenie osobitného
zreteľa: Nehnuteľnosť je obcou
dočasne nevyužívaná, nik iný
o ňu neprejavil záujem. Žiadateľ
plánuje priestory využívať na
organizovanie
kultúrno-spoločenských, vzdelávacích a iných
akcií. Obec má záujem podpo-

rovať subjekty zabezpečujúce
kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity v obci.  Podmienky
prenájmu nehnuteľností: - úhrady dodávky služieb spojených
s nájmom nájomcom: Eurotalc,
s. r. o., Štôlňa Elisabeth 1, 049
22 Gemerská Poloma, - udržiavanie prenajatých priestorov t. j.
náklady spojené s bežným užívaním prenajatého nebytového
priestoru spojené s jeho užívaním
v stave spôsobilom na dosiahnutie účelu, - nebude rušiť v užívaní
nad mieru primeranú pomerom
užívateľov susedných nehnuteľností, najmä hlukom, pachom,
vibráciami, odpadmi a podobne,
- umožnenie vstupu do objektu
prenajímateľovi kedykoľvek a na
akúkoľvek dobu, pokiaľ v objekte nájomca nebude realizovať
nejakú akciu alebo objekt nejako
inak využívať, - umožnenie vstupu do objektu prenajímateľovi aj
za účelom organizácie a realizácie akcií organizovaných obcou.
Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje prenájom
3/5 väčšinou všetkých poslancov.
u-218/2019/II. schvaľuje prerušenie rokovania obecného zastupiteľstva o bode 7.15 zámer predaja bytu do vlastníctva Milana
Kučeráka a Aleny Kučerákovej
z dôvodu požiadavky poslanca
obecného zastupiteľstva o dopracovanie materiálu. Pokračovanie
v rokovaní o bode bude po dopracovaní materiálu na najbližšom
riadnom rokovaní obecného zastupiteľstva..  
u-219/2019/II. schvaľuje   podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. predaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce   Gemerská
Poloma, a to: pozemku: v k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma, parcely registra „C“
číslo 4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 347 m²  zapísaná na
liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1    a stavby: domu súpisné
číslo 207   postaveného na p. č.
4 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 347 m²  zapísaného na
liste vlastníctva č. 1348 v podiele 1/1, k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma na Ulici
Námestie SNP z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom
rozhodne obecné zastupiteľstvo
trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov  v súlade s § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v z. n. p. do výlučného vlastníctva subjektu obchodné meno: Ondrej Bašták Ďu-
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rán BASHTO SPORTS, miesto
podnikania: Pionierov 607, 049
22 Gemerská Poloma, IČO:
46557610, DIČ: 1072645464, za
kúpnu cenu:  vo výške 15 000,00
EUR (slovom: Pätnásťtisíc eur)
ako prípad hodný osobitného zreteľa. Zdôvodnenie osobitného
zreteľa: Ide o majetkovoprávne
vysporiadanie nehnuteľností formou predaja a s využitím jestvujúceho zmluvného predkupného
práva žiadateľa. Zámerom žiadateľa je na nehnuteľnostiach zriadiť výrobné priestory pre účely
podnikania - výroba športových
pomôcok pre hendikepovaných
a zároveň  vytvorí pracovné miesta pre minimálne 2 ľudí v horizonte do 5 rokov od vybudovania priestorov. Nehnuteľnosť je
obcou nevyužívaná, nik iný o ňu
neprejavil záujem, pričom obec
má záujem podporovať podnikateľskú činnosť na území obce.
Podmienky predaja nehnuteľností: - pre prípad, že by kupujúci v lehote do 15 rokov chcel
nadobúdané nehnuteľnosti predať, darovať alebo inak scudziť
iným osobám, v kúpnej zmluve
bude riešené ako vecné právo
predkupné právo, ktoré spočíva
v povinnosti kupujúceho ponúknuť ich vopred predávajúcemu,
a to za rovnakých podmienok
ako ich nadobudol kupujúci.
Takto dohodnuté predkupné právo ako vecné právo pôsobí voči
nástupcom kupujúceho, - všetky prípojky inžinierskych sietí a
prístupovú komunikáciu vybuduje kupujúci na vlastné náklady. Náklady spojené s prevodom
majetku znáša kupujúci. Obecné
zastupiteľstvo v Gemerskej Polome schvaľuje zámer prevodu 3/5
väčšinou všetkých poslancov.
u-221/2019/ II. schvaľuje podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. predaj nehnuteľnosti
vo vlastníctve obce   Gemerská
Poloma, a to: bytu č. 4 nachádzajúci sa na druhom poschodí
9 bytovky s.  č. 42 Ul. Mierová,
049 23 Nižná Slaná, v k. ú. Nižná Slaná, obec Nižná Slaná, postavená na parcele registra „C“
číslo 1121 zapísaná na LV č. 739
pod B22, byt  pozostáva z jednej
izby a príslušenstva, ktorým sa
rozumie chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, bez pivnice s celkovou podlahovou plochou 28,36
m² vrátane spoluvlastníckeho
podielu na spoločných častiach,
spoločných zariadeniach bytovky
a príslušenstve patriacemu k bytu
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vo veľkosti podielu 1/24 z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
o ktorom rozhodne obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v z.
n. p. do bezpodielového spoluvlastníctva Milana Kučeráka nar.
...., r. č. .... a Aleny Kučerákovej
r. ...., nar. .... r. č. .... obaja trvale bytom Gemerská Poloma bez
súpisného čísla za kúpnu cenu:  
vo výške 550,00 EUR (slovom:
Päťstopäťdesiat eur). Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Ide o
majetkovoprávne vysporiadanie
nehnuteľností formou budúceho
predaja. Žiadatelia uvedený byt
opakovane a dlhodobo užívajú
na základe nájomnej zmluvy a  
nájomné si riadne platia.   Podmienky predaja nehnuteľností: - kúpna cena bude vyplatená
najneskôr ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy, - náklady spojené s prevodom majetku znášajú kupujúci
– Milan Kučerák a Alena Kučeráková. Obecné zastupiteľstvo
v Gemerskej Polome schvaľuje
zámer prevodu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
u-222/2019/II schvaľuje - odkúpenie nehnuteľnosti do majetku
obce Gemerská Poloma a to:
v k. ú. Gemerská Poloma, obec
Gemerská Poloma, parciel registra „C“ parcelné číslo: - 960
záhrada o výmere 203 m²   nachádzajúcej sa v k. ú. Gemerská Poloma evidovanej na Liste
vlastníctva č. 397 v podiele 1/12,
- 952 zastavané plochy a nádvoria
nachádzajúcej sa v k. ú. Gemerská Poloma evidovanej na Liste
vlastníctva č. 607 o výmere 1136
m² v podiele 1/6, - 961 záhrada
nachádzajúcej sa v k. ú. Gemerská Poloma evidovanej na Liste
vlastníctva č. 1431 o výmere 209
m² v podiele 1/6 v spoluvlastníckom podiele Ing. Igora Ciberaja,
nar. ...., trvale bytom Fraňa Kráľa
465, 049 22 Gemerská Poloma.
Odkúpenie nehnuteľnosti upravuje vzťahy kúpy a predaja za účelom majetkovo právneho usporiadania. Predmetné pozemky,
vo vlastníctve Ing. Igora Ciberaja
sa nachádzajú v lokalite, kde má
obec zámer vybudovať parkovisko pri cintoríne v bývalej Malej
Polome, katastrálne územie Gemerská Poloma, obec Gemerská
Poloma   z dôvodu znemožnenia
parkovania návštevníkov predmetnej lokality a realizácie verejnoprospešného charakteru stavby
slúžiacej pre potreby obyvateľov
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obce. Prevod sa vykonáva za odplatu za cenu: 2,00 EUR/1m².
Náklady spojené s prevodom
majetku znáša:   obec Gemerská
Poloma. Túto kúpu obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
schvaľuje 3/5 väčšinou všetkých
poslancov.  
u-224/2019/II schvaľuje podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v z. n. p. prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Gemerská
Poloma, a to: nehnuteľnosti: 1izbového bytu, spoločných častí
a zariadení bytového domu bytu
č. 12 s celkovou podlahovou plochou 28,36 m² pozostávajúceho
z 1 obytnej miestnosti a príslušenstva – chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, ktorý sa nachádza na
1. poschodí v bytovom dome so
súpisným č. 42 na Ulici Mierovej v Nižnej Slanej postaveného
na pozemku parcely registra „C“
parcelné číslo 1121 zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 439
m² zapísaného na LV 739, k. ú.
Nižná Slaná LIBUŠI ČERVENÁKOVEJ, rod. Červenáková
nar. ...., trvale bytom Hviezdoslavova 362, 049 22 Gemerská
Poloma,na dobu určitú: s účinnosťou odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy do 31. 12. 2019,
za výšku mesačného nájomného: 50,00 EUR ako prípad hodný
osobitného zreteľa.
Zdôvodnenie osobitného zreteľa: Žiadateľka  sa snaží vyriešiť
svoju bytovú situáciu; je v rozvodovom konaní a bez ubytovania;
sama sa stará sa o 3 maloleté deti
(4 ročné, 3 ročné a 4 mesačné); je
poberateľkou sociálnych dávok,
v mieste trvalého pobytu nie je
možné jej ubytovanie z priestorových dôvodov. Obecné zastupiteľstvo v Gemerskej Polome
schvaľuje prenájom 3/5 väčšinou
všetkých poslancov.
u-225/2019/ruší uznesenie č.
164/2019 z tretieho riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 13. 05.
2019.
28. augusta 2019/šieste riadne
zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome,
uznesenia: č. 228 až č. 250 – vyberáme:
u-230/2019/žiada starostku obce
o zabezpečenie odhlučnenia odrážok na Ulici Jarková a vyčistenie obecného rigolu pri záhrade
Márie Badinovej: Ulica Hlavná,

v časti súbežne s pozemkom č.
777. Termín: do 30. 09. 2019.
u-231/2019/ II. žiada starostku
obce o doplnenie kontroly plnenia uznesení z predchádzajúcich
zasadnutí obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome na
najbližšom zasadnutí obecného
zastupiteľstva.
u-232/2019/ II. upozorňuje
vlastníkov nehnuteľnosti Madáčová 196, 049 22 Gemerská
Poloma a) na Zákon č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník § 127
(Uvedené ustanovenie upravuje povinnosť vlastníkovi veci
zdržať sa všetkého, čím by nad
mieru primeranú pomerom obťažoval iného, alebo čím by vážne
ohrozoval výkon jeho práv, hovoríme tu o obťažovaní iného a
vážnom ohrozovaní výkonu práv
iného. Obťažovanie iného nesmie
presiahnuť mieru primeranú pomerom), b) osoby zdržiavajúce
sa a žijúce na adrese:  Madáčová
196, 049 22 Gemerská Poloma
v prípade n e r e š p e k t o v a n
i a upozornenia zo dňa 03. 07.
2019, či opakovaného podania
sťažnosti vo veci obťažovania
hlukom na začatie konania na
obecnom úrade za prítomnosti všetkých zúčastnených strán
a za prítomnosti príslušníkov
Policajnej stanice priamo v obci.
III. žiada a) Valériu Mikolajovú Letná 543, 049 22 Gemerská
Poloma realizovaním premiestnenia okapovej rúry na svojej
stodole/drevárni smerom k novovytvorenému odvodňovaciemu
rigolu na parcele č. 375. b) komisiu stavebnú a životného prostredia prešetriť oprávnenosť podanej žiadosti Valérie Mikolajovej
o vydanie súhlasu k osvedčeniu
vlastníctva k nehnuteľnosti vydržaním vo vlastníctve obce, a to:
parcely registra KN-E, par. Č.
265 o výmere 584 ostatná plocha
k. ú. Gemerská Poloma, obce Gemerská Poloma zapísaná na LV
č. 1348. c) starostku obce Mgr.
Lillian Bronďošovú a členov komisie stavebnej a životného prostredia, menovite: Ondreja Tompoša, Máriu Spišákovú realizovať
prešetrenie zvodu dažďovej a povrchovej vody od začiatku Ulice  
Letná (od futbalového ihriska) až
po dom s. č. 133, termín: 03. 09.
2019, d) starostku obce o realizáciu odvodňovacieho rigolu na
zvod dažďovej a povrchovej vody
obcou Gemerská Poloma a na náklady obce Gemerská Poloma na
parcele registra KN-C p. č. 375
o výmere 812 m² zastavaná plo-

11
cha a nádvorie zapísanej na LV
1348, k. ú. Gemerská Poloma,
obec Gemerská Poloma vo vlastníctve obce Gemerská Poloma
od rodinného domu s. č. 136 najkratšou cestou s vyústením do
Súlovského potoka e) starostku
obce začať kolaudačné konanie
zo strany obce, stavebného úradu za účelom užívania stavby,
na ktorú bolo vydané stavebné
povolenie, t. j. jestvujúcej stavby, ktorá je postavená na parcele
registra „C“ parcelné číslo 328/4
o výmere 88 m² zastavaná plocha
a nádvorie na LV č. 564 v k. ú.
Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma vo vlastníctve Miroslava Šimšíka, nar. ...., Letná
571 Gemerská Poloma 049 22 f)
starostku obce začať konanie
o dodatočnom povolení stavby
zo strany obce, stavebného úradu vo veci nezákonného postupu
pri stavebných úpravách stavby
a prístavby - na rodinnom dome
s. č. 119 postavenom na parcele
č. 324 zastavaná plocha a nádvorie parcely registra „C“ o výmere
109 m² evidovanej na LV č. 2274
k. ú. Gemerská Poloma, obec Gemerská Poloma vlastníkov Jozefa
Galajdu (nar. ....) a Moniky Galajdovej r. .... obaja trvale bytom
Hviezdoslavova 417, Gemerská
Poloma 049 22. g) starostku obce
o predloženie výsledkov oboch
meraní v počte 2 (dva), ktoré vykonala firma GEOTOP Košice,
s.r.o. Južná trieda 82, 040 17 Košice vo veci vytýčenia hranice
a vlastníckeho práva k spornej
ploche medzi vlastníkmi pozemkov: Mgr. Zuzana   Hanuštiaková a Mgr. Rudolf Hanuštiak
a Miroslav Šimšík, s termínom:
najbližšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva. IV. informovať
obyvateľov podávajúcich podnet na osoby zdržiavajúce sa
a žijúce na adrese: Madáčová
196, 049 22 Gemerská Poloma
vo veci zvýšeného hluku o možnosti ochrany   a možnosti obrátiť
sa na policajný zbor, alebo domáhať súdnej ochrany, nevynímajúc
obec. V. v prípade nerešpektovania, či opakovaného podania
sťažnosti vo veci obťažovania
hlukom začať konanie na obecnom úrade za prítomnosti všetkých zúčastnených strán a za prítomnosti príslušníkov Policajnej
stanice priamo v obci.

pokračovanie v budúcom čísle
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Správičky z našej knižničky - pripravila D. Č.
oznam o poskytovaní služieb obecnej knižnice
Obecná knižnica v Gemerskej Polome
od 15. 06. 2020
Knižnica oznamuje svojim používateľom a návštevníkom, že
poskytuje služby v obmedzenom
režime za dodržania hygienických a bezpečnostných opatrení,
vydaných hlavným hygienikom
SR, preto vás prosíme o ich rešpektovanie.

Používatelia môžu vrátiť a vypožičať si knihy na úseku beletrie,
úseku náučnej literatúry a úseku
literatúry pre deti a mládež. Prístup na internet je pre používateľov a čitateľov nedostupný do odvolania. Rezervácie, skeny nielen
v on-line podobe.

v ý p o ž i č n ý čas
& september až jún
výpožičný čas pre verejnosť
Pondelok Â 7,30 – 16,00 h.
Streda Â 8,00 – 17,00 h.
Piatok Â 8,00 – 17,00 h.

& júl a august
výpožičný čas pre verejnosť
Pondelok Â 7,30 – 16,00 h.
Streda Â 7,30 – 16,00 h.
Piatok Â 6,30 – 14,00 h.

úradné hodiny ostatné dni
Utorok Â 7,30 – 14,00 h.
Štvrtok Â 7,30 – 12,00 h.

úradné hodiny ostatné dni
Utorok Â 6,30 – 14,00 h.
Štvrtok Â 6,30 – 12,00 h.

p o z n á m k a: Dezinfekčná prestávka každý deň: od 11.00 - 12.00
hod., aj od 15.00 - 15.30 hod.
k o n t a k t y: 0911 535 280, kniznica@gemerskapoloma.sk
pracovníčka knižnice: Dana Červenáková

USMERNENIE
PRE VSTUP A VYUŽÍVANIE SLUŽIEB
v Obecnej knižnici v Gemerskej Polome
v s t u p:
– maximálny počet nesmie prekročiť číslo 2 (dva)/2 osoby
– do budovy môžete vstúpiť len s ochranou horných dýchacích
   (rúško, šatka, šál)  
– dezinfekcia rúk  
– dodržiavanie rozostupov (minimálne 2 m)
služby
vrátenie
– pri výpožičnom pulte v spolupráci s knihovníkom
– prosíme vrátený dokument vrátiť do vyhradeného priestoru
ďalšie o d p o r ú č a n i a
– používanie vlastného pera
– zvážiť nevyhnutnosť návštevy knižnice
– zdržiavať sa v priestore knižnice len na nevyhnutný čas
V záujme ochrany Vášho aj nášho zdravia sa prosím riaďte pokynmi
pracovníčky knižnice, ďakujeme. Aj napriek usmerneniam sa tešíme
na vašu návštevu.
Správa obecnej knižnice ďakuje všetkým používateľom a čitateľom,
že počas svojej návštevy dodržiavajú hygienické opatrenia. Polomci
znova čítajú- aj napriek letnému obdobiu, kedy sa viac venujú záhrade
a prírode. Počasie nie je vždy naklonené, preto sa dobrá kniha vždy
zíde, a tak ešte ponúkame tip z fondu našej knižnice od čitateľky našej
knižnice.

“Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprístupnejším a
najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.”
- Charles William Eliot
V zdravom tele zdravý duch, zvykne sa hovoriť. A aby sme mali aj
zdravý mozog, treba sa mu pravidelne venovať. Čítanie kníh je v tomto smere ideálnou aktivitou. Vedci už niekoľkokrát dokázali, aké pozitívne účinky má na nás hoci aj polhodina čítania večer pred spaním.
Stačí pár stránok, jednu - dve kapitoly. Čítanie jednoducho predlžuje život. Preukázalo sa však, že čítanie kníh znižuje stres, krvný
tlak, zlepšuje pamäť a analytické schopnosti, najmä pri detektívkach.
Čítanie tiež posilňuje sebavedomie, pretože podvedome rozširujete
svoju slovnú zásobu, argumentačnú silu a schopnosť presadiť sa.
Tohto pravidla sa držím aj ja a keďže od detstva milujem vôňu a čaro
kníh, vediem k tomu aj svoje deti. Knižnicu navštevujeme tak často
ako nám to čas dovoľuje. A keďže nám do životov zasiahla pandémia
a s ňou aj obmedzenia snažili sme sa z toho vyťažiť pozitívum. Snažili
sme sa zachovať nejaký režim, doobeda to bolo učenie, poobede aktivity na záhrade a večer odpočinok v podobe čítania kníh pred spaním.
Deti sa pri večernom čítaní striedali, a tak sme si vytvorili akýsi rituál.
Prednedávnom sa nám dostala do rúk kniha od Leny Riečanskej s titulom Láska na prvý pohľad,  vybrala si ju dcéra z knižnice nakoľko je
veľkou milovníčkou zvierat a zaujal ju hneď  obal, na ktorom bol veľký čierny  pudlík. Do čítania sa pustila s radosťou, ale čo so synom?
Ten keď prečítal názov ostal zarazený a vraj „babské knihy čítať nebude“. No skúste presvedčiť 11 ročného chalana J. Tak sme to nechali
voľne plynúť a sestra čítala svojmu bratovi, po pár stranách zistil, že tá
„babská láska“ je nekonečná láska k psovi a bolo po trucovaní. Kniha
je písaná zábavnou formou, čítala sa veľmi rýchle a nebola nudná,
pretože o najväčšiu zábavu sa postaral krásne neposlušný a hlavne majiteľkou vysnívaný psík Dany. A poviem Vám postaral sa naozaj o zábavu a neraz čítanie končilo smiechom. Krásny čierny pudlík, ktorý so
svojou majiteľkou, milovníčkou folklóru a jej rodinou zažíva krásne
obdobie, obaja zažijú svoje prvé lásky ....
Vrelo odporúčam knihu je vhodná aj pre staršie deti, pretože Barborka
je príkladom dieťaťa, ktoré si išla vytrvale za svojím snom, ktorý sa
stal skutočnosťou.
mama a čitateľka knižnice
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Zo života SZTP
V mesiaci máji, v predvečer kladenia vencov sa na Kurtákovej
zišli traja členovia základnej organizácie Vladimír Lukáč, Dušan Zatroch a Ondrej Greško na
brigáde, aby vyčistili priestranstvo v okolí pamätníka, pohrabali
lístie, ostrihali prebytočné kríky.
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V mesiaci jún si na hodinku odbehli ku pamätníku ďalší členovia Vladimír Lukáč, Zuzka
Lukáčová, Margita Halušková
a Mária Antalová, aby pohrabali
pokosenú trávu a vypleli schodíky vedúce k pomníku.
Členovia SZTP

Dvadsať eúr „v kapse“

Žrebovanie sa uskutočnilo dňa 19. 06. 2020 a šťastnú ruku mal predseda komisie vzdelávania, kultúry a športu Marian Ferenc, ktorý zároveň
dňa 22. 06. 2020 odovzdal ceny.
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Miestny odbor Matice slovenskej

ďakuje našej členke  pani Editke Bodnárovej s rodinou  za udržiavanie
zelene v okolí  pamätníka  na Kurtákovej. Každoročne na jar vysadí
rôzne druhy kvetov,  o ktoré sa v priebehu celého roka aj stará. V čase
blížiaceho sa pietneho aktu  kladenia venca  v máji  i v tomto roku napriek koronavírusu za pomoci dcéry Editky, vnuka Kubka a kamaráta
Jozefa  vysadila kvietky, ktoré svojou žiarivou farbou svietia do ďaleka a nútia okoloidúcich turistov pristaviť sa na tomto pietnom mieste.
Ď a k u j e m e ...
Členovia MO MS

SÚŤAŽE ZA ODMENU

VÝHERCOVIA Z ČÍSLA 4/2019 a 1/2020

V ý h e r c o v i a sú:
Michaela Egriová za správnu odpoveď v krížovke a Mirko CHOMIAK za správne riešenie v šachovej úlohe.
Obom srdečne blahoželáme!
–krížovka
Krížovka ukrývala druhú časť vety: „Skôr než Ťa pohltí svet....
správne riešenie: poznaj príbeh svojho ľudu, správnych riešení bolo
17 z 18 došlých
– š a ch
správne riešenie: 1. ťah: De2+ Sxe2; 2. ťah: Sd5#,, správnych riešení
bolo 3 z 3 došlých

Foto: A. Švecová
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NAŠA ŠKOLA - DOBRÁ ŠKOLA
www.zsgempoloma.edupage.org

PhDr. V. Vnenčák, Mgr. J. Krivušová, Mgr. A. Grešková
ŠKOLA V MIMORIADNOM REŽIME
Keď sme po jarných prázdninách na začiatku marca 2020 opäť zasadli do školských lavíc, nikto z nás si ešte plne neuvedomoval, aké
„školské“ mesiace nás v najbližších dňoch čakajú.
U nás v škole v tom čase vrcholili prípravy na významné okresné
recitačné podujatie KELLNEROVA POLOMA, na ktorého vysokej
úrovni nám mimoriadne záleží. Školu sme nádherne vyzdobili, organizačne a technicky zabezpečili celú súťaž, spracovali prihlášky, pozvali
vzácnych hostí, vybrali zloženie jednotlivých porôt, pripravili špeciálne vystúpenie na počesť Petra Kellnera Hostinského, zabezpečili
knižné odmeny a vecné ceny pre účastníkov, dokonca sme v predstihu
vytlačili aj diplomy a naši najlepší recitátori sa zodpovedne pripravili
na reprezentáciu školy a ... už v pondelok, hneď po prázdninách, po
konzultácii s hlavným hygienikom Úradu verejného zdravotníctva pre
školstvo v Rožňave pánom Mgr. Jozefom Vargom, sme súťaž museli
zrušiť.
Prvé – vážne správy o tom, že sa vo svete šíri nová nebezpečná
choroba, sa začali čoraz častejšie v televíznych novinách a na internete objavovať už počas prázdnin. A potom prešlo len päť školských
dní a situácia najmä v Taliansku sa zo dňa na deň tak neuveriteľne
rýchlo zhoršovala, až napokon vláda SR a s ňou aj ministerstvo školstva s okamžitou platnosťou, najprv dočasne a potom až do odvolania,
úplne uzavreli všetky typy škôl na Slovensku. Tie stredné v Košickom
kraji boli dokonca zatvorené už o týždeň skôr. V ten marcový týždeň,
keď sa tak stalo, sme boli sami z toho prekvapení, veď na Slovensku
bolo vtedy oficiálne nakazených menej ako desať ľudí. Ďalšie dni však
ukázali, že bolo rozumné pristúpiť k takémuto kroku a postupne aj
k mnohým ďalším hygienickým a bezpečnostným opatreniam, ktoré
Slovensko, dá sa povedať, uchránili pred katastrofickým scenárom
mnohých vážne postihnutých krajín. Veď do dnešných dní agresívne
a rýchle šírenie koronavírusu a s ním spojenej choroby COVID-19 zasiahlo viac ako deväť miliónov ľudí a celosvetovo už prinieslo vyše
štyristotisíc obetí.
Zatvorenie školy pre žiakov a učiteľov však neznamenalo, že sa začali akési „chrípkové prázdniny“. Práve naopak. Škola musela nájsť
spôsoby ako ďalej pokračovať vo vzdelávaní, ktoré sa za takýchto
podmienok mohlo realizovať len „dištančne“. Na internetovej stránke
školy učitelia pravidelne v dvojtýždňových intervaloch zverejňovali
zadania, úlohy, pracovné listy a námety na vzdelávacie aktivity pre
žiakov; žiaci mali zase za úlohu pokračovať v učení a zadané úlohy
z jednotlivých predmetov si zodpovedne plniť. NA TOMTO MIESTE
PRETO V MENE CELEJ ŠKOLY ĎAKUJEME A OCEŇUJEME
VŠETKÝCH ZODPOVEDNÝCH RODIČOV, KTORÍ SVOJIM
DEŤOM VO VZDELÁVANÍ DIŠTANČNOU FORMOU POMÁHALI, NAŠLI SI SYSTÉM AKO SA S DEŤMI DOMA UČIŤ
A BOLI IM DENNODENNE NÁPOMOCNÍ PRI ZVLÁDANÍ
PREDPÍSANÉHO UČIVA. BEZ TAKEJTO POMOCI, NAJMÄ
MENŠÍM DEŤOM, ANI NEBOLO MOŽNÉ, ABY ŽIACI UČIVO
ÚSPEŠNE ZVLÁDLI.
Jedným z problémov, ktorý sa v prvých týždňoch dištančného vzdelávania musel vyriešiť bolo, ako v prípade potreby počas karantény
vzájomne komunikovať. Vyučujúci a žiaci si postupne osvojili rôzne
spôsoby komunikácie – najčastejšie elektronickej, prostredníctvom
aplikácie EduPage, emailov, messengera – Facebooku, prípadne dohodnutím stretnutia v stanovenom čase pred budovou školy alebo v
parku. Žiakom, ktorí nemali prístup na internet, sa škola snažila vychádzať v ústrety vytlačením pracovných listov, ktoré pre nich pripravili
ich vyučujúci. ZA ICH DORUČOVANIE A OCHOTU POMÔCŤ

AJ MIMO SVOJICH PRACOVNÝCH POVINNOSTÍ ĎAKUJEME V MENE CELEJ ŠKOLY PÁNOVI MAREKOVI VAISOVI
– ZAMESTNANCOVI OBECNÉHO ÚRADU V GEMERSKEJ
POLOME, KTORÝ SA NA TÚTO ÚLOHU PODUJAL. Okrem
uvedených spôsobov si domáce vyučovanie žiaci 2.A triedy pod vedením pani učiteľky Mgr. J. Ferencovej spestrili aj usporiadaním videohovorov a videokonferencií a žiaci 7.A triedy pod vedením pani
učiteľky Mgr. Ľ. Leškovej si zase nahrávali a posielali hlasové správy
a taktiež prostredníctvom online rozhovorov  navzájom komunikovali
a precvičovali učivo. O tom, že aj takéto vyučovanie prináša svoje ovocie, svedčia práce žiakov, krásne projekty a dobre ohodnotené a obodované pracovné listy. Písomné a ústne skúšanie na známky sa totiž
do konca školského roka 2019/2020 nemohlo realizovať, čo skomplikovalo koncoročné hodnotenie žiakov na vysvedčení. Vyučujúci preto
na záver školského roka časť pracovných listov a komplexných úloh,
ktoré dovtedy hodnotili len percentuálne, bodmi alebo slovne, premenili na známky a na záverečnej klasifikačnej porade celkovo zhodnotili
prácu žiakov v škole v mesiaci február 2020 a počas dištančného vzdelávania v nasledujúcich mesiacoch. Mnohí žiaci si tak udržali výborný
prospech, niektorí sa dokonca zlepšili a tí s najlepšími známkami odchádzali na konci školského roka aj s knižnou odmenou.
Napokon až 1. júna, v deň, ktorý je v mnohých krajinách vyhlásený
za Medzinárodný deň detí, sme po vyše dvoch mesiacoch dištančného vzdelávania za dodržiavania prísnych hygienických a bezpečnostných pravidiel, opäť obnovili vyučovanie pre 1. až 5. ročník a činnosť
školskej jedálne, a od 22. 06. aj vyučovanie pre triedy 6.A a 7.A a výchovnú činnosť v Školskom klube detí. V zmysle usmernení Úradu
verejného zdravotníctva a usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu sme pritom museli dodržať viacero ustanovení:
Priestory ZŠ boli dôkladne vyčistené a dezinfikované. Dezinfekcia miestností, v ktorých sa žiaci a učitelia nachádzali, sa vykonávala najmenej raz denne. Všetky dotykové plochy, povrchy, predmety
a kľučky, ktoré používal väčší počet ľudí, boli dezinfikované minimálne dvakrát denne a podľa potreby. Upratovanie a dezinfekcia toaliet
prebiehala minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
Pri vstupe do budovy školy musel každý žiak absolvovať ranný zdravotný filter, meranie teploty bezdotykovým teplomerom a dezinfekciu
rúk dezinfekčným prostriedkom. Pri prvom nástupe žiaka do školy,
resp. po každom minimálne trojdňovom prerušení návštevy školy, bolo
potrebné vypísať písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
Účasť žiakov na vyučovaní podľa nariadenia ministerstva školstva
bola dobrovoľná, takže žiaci, ktorí do školy nenastúpili, pokračovali v dištančnom vzdelávaní. Počet žiakov, ktorí nastúpili do školy, sa
podľa jednotlivých dní pohyboval okolo 50 % až 60 % z celkového
počtu žiakov školy. Štruktúra vyučovacieho dňa, obsah a forma vzdelávania boli upravené tak, aby mali význam pre rozvoj vedomostí,
zručností a kompetencií žiakov a aby napĺňali psychohygienické potreby detí. Vyučovacie hodiny sa zameriavali najmä na preopakovanie
učiva a doplnenie si potrebných vedomostí. Rozvrh hodín bol vytvorený tak, aby sa žiaci určitú časť dňa venovali aj pohybovým aktivitám
a didaktickým hrám.
Jednou z podmienok, najmä v prvých dvoch júnových týždňoch,
bolo zabezpečiť, aby v rámci školy nedochádzalo k miešaniu jednotlivých tried. V rámci priestorových možností museli byť počas vyučovania v triede zabezpečené rozstupy medzi žiakmi. Dokonca aj presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návšteva toaliet a spoločných
priestorov musela byť organizovaná tak, aby sa minimalizovali kontakty medzi skupinami a jednotlivcami. Žiaci vo všetkých priestorov
okrem svojej triedy museli na tvárach nosiť ochranné rúška. Vyučova-
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nie a aktivity sa mohli organizovať len na úrovni triedy bez prítomnosti rodičov a iných osôb nepracujúcich v škole. Z tohto dôvodu nebolo
možné do konca školského roka organizovať žiadne spoločné akcie,
školské výlety a iné hromadné podujatia, kde by došlo k združovaniu
väčšieho množstva osôb. Nebolo povolené ani spoločne slávnostne
ukončiť školský rok.
A aké boli júnové dni v škole? Myslíme si, že veselé a tak trochu
vzácne. Veselé preto, lebo sme, okrem učenia s prítomnými žiakmi,
stihli realizovať aj rôzne naplánované činnosti, ako napr.: didaktické
hry, ktoré mali veľký úspech u žiakov a v ktorých si žiaci mohli precvičiť svoje pohybové zručnosti a vedomosti zo zdravotnej a dopravnej
výchovy; výlety do prírody neďaleko obce spojené s opekaním; a rôzne športové aktivity a pohybové hry, v ktorých žiaci nielen preukázali
svoje schopnosti, ale najmä sa schuti a dobre zabavili.
Vzácne preto, lebo mnohí žiaci, ktorí nastúpili do školy po nečakanej „prestávke“, ale aj ich rodičia a učitelia, si omnoho viac ako
kedykoľvek predtým uvedomili, aké dôležité je chodiť do školy, aké
dôležité je sústavne na sebe pracovať, zdokonaľovať sa, vzdelávať
sa a napredovať a tiež, aké dôležité je povolanie učiteľov. Odborný
a ľudský prístup učiteľov nikdy nenahradí žiadna kniha, učebné texty,
či články vo Wikipédii. Práve preto chceme aspoň týmto spôsobom
vyjadriť úprimnú sústrasť a zároveň aj vzdať česť pánovi učiteľovi
Spojenej školy vo Vrútkach Mgr. Jaroslavovi Budzovi, ktorý dňa 11.
06. pri výkone verejnej služby tragicky zahynul. „Nechcel byť hrdina, iba si plnil svoju povinnosť. Jeho česť ho priviedla k tomu, že
sa hrdinom stal. Postavil sa medzi útočníka, deti a kolegyne. Uctime si jeho čin ako najvyššiu poctu človeku, ktorý si ctil hodnoty
a v ich duchu aj konal.“

VYUČOVANIE V ŠPECIÁLNEJ TRIEDE
POČAS MIMORIADNEHO PRERUŠENIA
VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH

Začiatkom roka sme čoraz viac získavali informácie o novom víruse
COVID - 19, ktorý sa k nám postupne dostal z Číny. A práve z tohto
dôvodu bolo  od 16. 3. 2020 prerušené vyučovanie vo všetkých školách. Dostali sme sa do situácie, keď sme si mysleli, že budeme nejaké
dva týždne alebo mesiac doma a vrátime sa do práce, do školy. Situácia
ale nadobudla úplne iný rozmer, a tak aj naša ZŠ musela zareagovať
a prispôsobiť sa danej situácii.  
Špeciálna trieda po prerušení vyučovania pokračovala tak ako aj
iné triedy - v dištančnom vzdelávaní. Keďže žiaci tejto triedy nemajú podmienky na vyučovanie cez informačné technológie, museli sme
pripraviť učebné materiály v podobe pracovných listov. V tejto triede
je viacero ročníkov, preto bolo potrebné úlohy diferencovať a prispôsobiť individuálnym schopnostiam žiakov. U žiakov v špeciálnej triede
je nevyhnutné neustále utvrdzovať a rozvíjať kognitívne funkcie – pamäť, myslenie, vnímanie, keďže majú nízku motiváciu učiť sa.
Aj títo žiaci neboli zo všetkých predmetov hodnotení známkou, preto sa pracovné listy pripravovali z tých predmetov, ktoré sa klasifikovali. Materiály na vzdelávanie  v domácom prostredí sme pripravovali na dva týždne. Učivo bolo redukované a zamerané na opakovanie
prebratého učiva. Pri roznášaní úloh nám veľmi pomáhal pracovník
obecného úradu. Po uplynutí dvoch týždňov vypracované úlohy žiaci
alebo ich rodičia doručili do školy podľa pokynov a dostali nové na
ďalšie dva týždne.
Žiakom sa pracovalo v domácom prostredí ťažko, keďže nemajú
všetci vytvorené podmienky a  nemali k dispozícii ani školské pomôcky. Napriek tomu sa snažili v rámci svojich schopností a možností.
Spoločne sme mali veľa iných plánov, ktoré sme chceli realizovať
v 2. polroku školského roka. V jeseni sme si pripravili pozemok pred
školou, kde sme chceli opäť sadiť zeleninu. Zo starších látok sme plánovali vyrábať koberčeky a znova sa vrátiť k výrobe košíkov z papiera. Mali sme pripravené mnohé ďalšie aktivity, pri ktorých by sme rozvíjali zručnosti týchto žiakov. Vírus nám naše plány prerušil, a preto si
prajeme do budúcnosti, aby sme boli všetci  zdraví a mohli aj naďalej
pokračovať v plnení povinností a realizácii našich plánov. Tešíme sa,
že sa všetci v septembri znova stretneme.
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NIEKOĽKO SLOV NA ZÁVER ŠKOLSKÉHO
ROKA 2019/2020
Milí žiaci, rodičia, zamestnanci školy a široká verejnosť, školský
rok 2019/2020 sa navždy vryje do našej pamäti ako rok, keď sa mimoriadne prerušilo školské vyučovanie. Len na porovnanie, naposledy sa
tak stalo v školskom roku 1944/1945, keď vo svete vrcholila 2. svetová vojna a po vypuknutí Slovenského národného povstania a prechodu frontu ju na vlastnej koži priamo v obci zažili aj obyvatelia vtedy
Veľkej a Malej Polomy. Priestory vtedajšej, dnes „starej“ školy, ale
aj obydlia obyvateľov obce, boli využívané pre potreby armád. Napr.
tá nemecko-maďarská počas januárovej bitky o Sorošku mala v škole
zriadenú vojenskú ošetrovňu, v ktorej dokonca na následky zranení aj
maďarskí vojaci zahynuli. Sú pochovaní na veľkopolomskom cintoríne.
Každá generácia ľudí akoby si musela v živote prežiť nejaké katastrofy a ťažké udalosti, ktorým sa človek nevie vyhnúť. V Gemerskej
Polome to boli v dávnej minulosti napr. protiturecké vojny, choroby
ako mor, cholera, týfus, rôzne živelné pohromy, zničujúce požiare, ale
aj iné nešťastia. Nás všetkých vážne vystrašila pandémia choroby Covid-19, ktorá celý svet trápi už niekoľko mesiacov a stále nie je isté,
či nad ňou ľahko zvíťazíme, alebo sa zopakuje situácia zo španielskej
chrípky spred vyše storočia. Aj vtedy sa ľudia museli naučiť nosiť rúška na tvári a dôsledne dodržiavať prísne hygienické a bezpečnostné
opatrenia. Španielsku chrípku napokon porazili, no trvalo to veľmi
dlho.
V takejto situácii končíme školský rok 2019/2020 aj my – bez záverečnej slávnosti, kultúrneho programu, koncoročného výletu za
odmenu, oceňovania, gratulácií, podávania rúk a mnohých ďalších
samozrejmých vecí, ktoré nám teraz chýbajú. Na ten nasledujúci školský rok 2020/2021 sa zároveň pripravujeme s možnosťou, že školu
budeme musieť prevádzkovať v podobnom mimoriadnom režime,
aký bol minimálne v poslednom mesiaci. Preto vám všetkým počas
nadchádzajúcich letných prázdnin prajeme nielen VEĽA ZDRAVIA,
oddychu a načerpania nových síl, ale aj to, aby ste najmä vy, milí žiaci,
využili svoj voľný čas zmysluplne – čítaním kníh, vytváraním projektov, tvorivou a umeleckou činnosťou, rozvíjaním poznatkov z oblastí,
ktoré vás zaujímajú, športovaním a výletmi do prírody a tiež pomocou
v domácnosti svojim rodičom. Veríme, že sa v septembri spolu všetci
v škole šťastne stretneme.
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Ochorenie

Opatrenia v súvislosti s COVID-19 ku dňu 01. 07. 2020
Hranice: - povinná 14-dňová štátna karanténa a ekarenténa bola zrušená, - bez obmedzení je možné pricestovať zo zdravotne bezpečných
krajín: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánska, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko, - pri príchode z iných
krajín, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname, musia osoby predložiť
negatívny výsledok RT-PCR test nie starší ako 96 hodín príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (v prípade Ukrajiny
predložia príslušníkovi polície), - osoby ostávajú v domácej izolácii,
- najskôr na 5. deň po príchode absolvujú test na COVID-19, ak  bude
test negatívny domáca izolácia sa skončí.
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HĽA
ČLOVEK

Hromadné podujatia:
- umožňujú sa usporadúvať športové, kultúrne, spoločenské v počte
do 500 osôb,
- kontrolovaný vstup a výstup účastníkov,
- len s rúškom a pri vstupe dezinfekcia rúk,
- častá dezinfekcia priestorov, dostatočné vetranie, šachovnicové sedenie.
Koniec núdzového stavu o polnoci zo soboty 13. júna na nedeľu 14.
júna sa na Slovensku skončil, mimoriadna situácia trvá aj naďalej.

Od 3. júna sú povolené návštevy v zariadeniach ústavnej starostlivosti a pobytových zariadeniach sociálnych služieb za stanovených
podmienok:
Rúška:
- sú naďalej povinné na verejnosti v interiéroch budov a prostriedkoch - v rovnakom čase je možné pripustiť návštevu maximálne dvoch osôb
pacienta/klienta,
verejnej hromadnej dopravy,
- v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 m od iných osôb je nosenie - povinnosť informovať návštevníkov, aby v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia, teploty nevstupovali do zariadenia, porúška len odporúčanie, nie je to povinnosť,
- na pracovisku je nosenie rúšok v rovine odporúčania, ak budú ľudia skytnúť primerané prostriedky na vykonávanie hygieny rúk, zabezpečiť evidenciu osôb navštevujúcich pacienta (pre prípad následného
v uzavretých kolektívoch a aspoň 2 metre od seba,
- nemusia mať ani žiaci a študenti v rámci výchovno-vzdelávacieho   epidemiologického vyšetrovania),
- prednostne podľa  miestnych podmienok realizovať návštevy vo vonprocesu viac informácií: opatrenia ÚVZ SR.
kajších priestoroch zariadenia (záhrada, spoločná terasa...), pri návObchody a prevádzky: - môžu byť otvorené všetky maloobchodné števe vo vnútorných priestoroch je potrebné nosenie rúška, po každej
predajne, vrátane prevádzok v obchodných centrách, - nedeľný predaj návšteve je potrebná dezinfekcia dotykových plôch t. j. plôch ktorých
sa dotýkajú ruky vrátane kľučiek dverí prostriedkom s virucídnym
je povolený.
účinkom.
Hygienické opatrenie v obchodoch: - vstup len s prekrytím nosa a úst Viac podrobnejších informácií o návštevách v zdravotníckych zaria(toto sa nevzťahuje na čas konzumácie jedál a nápojov), - pri prícho- deniach: opatrenia UVZ SR pri ohrození verejného zdravia s účinde dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice, - odporúčané odstupy nosťou od 3. júna 2020.
medzi osobami 2 metre, odporúča sa jeden nakupujúci na 10 metrov
štvorcových, - časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia do- Zároveň sa od 1. júla 2020 povoľujú hromadné podujatia aj s počtom účastníkov vyšším ako 1000, za splnenia nasledovných podtykových plôch.
mienok: - pôjde o výlučne sediace obecenstvo, -  organizátor musí
Opatrenia v prevádzkach verejného stravovania:
zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno
- nosenie rúšok s výnimkou konzumácie jedál a nápojov,
miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potreb- personál povinné rúška a dezinfekcia rúk medzi jednotlivými zákaz- né v radoch alternovať (šachovnicové sedenie), - obsadenie kapacity
níkmi,
priestorov určených pre sediace obecenstvo nemôže byť vyššie ako
- dezinfekcia stolov a stoličiek,
50 %.
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a jednorazové papierové Zákaz organizovania hromadných podujatí sa nevzťahuje
obrúsky, pravidelná dezinfekcia každú hodinu,
na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej
- príbor nie je voľne dostupný, každému zákazníkovi sa prinesie v pa- samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na
pierovej servítke.
základe zákona. Súčasne sa ukladá povinnosť pri konaní ich
zasadnutí a schôdzí: - zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o
Taxislužby: - povinné rúško pre vodiča aj zákazníka, - zákazníkovi sa povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr.
odporúča sedieť na zadnom sedadle, - po každom zákazníkovi dezin- horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v
fekcia priestoru pre zákazníkov.
domácej izolácii, - zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a
orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu
Kúpaliská: - čistenie a dezinfekcia, - na oddychových plochách sa
rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob
odporúča vzdialenosť medzi ľuďmi najmenej 2 metre, - na hygienicdezinfekcie rúk, - zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami
kých zariadeniach tekuté mydlo a jednorazové papierové obrúsky, prapohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej
videlná dezinfekcia každú hodinu, - zabezpečiť nefunkčnosť pitných
samosprávy, - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené
fontánok.
tekutým mydlom a papierovými utierkami, - zverejniť na viditeľnom
Autoškoly: - inštruktor a žiak musia mať rúško, - dezinfekcia vozidiel mieste oznam s informáciou: - ak sa u osoby prejavia príznaky
akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať
a trenažérov, - vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice).
svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, - pravidelne si
Kultúrne podujatia: divadelné, hudobné, filmové:
umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do
- návštevníci musia mať rúška,
jednorazových papierových obrúskov, - zákaz podávania rúk; - účinkujúci nesmú mať telesnú teplotu nad 37,2 stupňov Celzia,
zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov, - zabezpečiť pravidelnú
- odporúča sa šachovnicové sedenie,
dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch
- pred predstavením dezinfekcia dotykových plôch,
(napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a jednorazové papierové (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš)
obrúsky, pravidelná dezinfekcia každú hodinu.
dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
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Nemožno žiť príjemne,
ak nežijeme múdro...

Polomské noviny

Padajú tvoje vlasy rokmi zrelé
tak, ako lístie padá v čas jesene.
Je to TVOJA JESEŇ, nauč sa s ňou žiť.
Človečenská jeseň neponúka zlato,
čo zalieva hory jesenné,
porozdáva striebro – plným priehrštím.
Je clivo krásne.
Pokorne ho prijmi,
hlavu tvoju bude zdobiť,
kým budeš žiť.
Pár týchto teplých slov, ktoré hovoria o starobe milosrdne
a s pochopením. Možno vás potešia a privedú k iným radostnejším
a krajším myšlienkam, lebo doba,
ktorú práve prežívame je náročná
pre všetkých nás, najmä pre seniorov.
V histórii bude, okrem iných
udalostí, tento úsek dejín spomínaný aj v súvislosti s pandémiou
vírusového ochorenia pod názvom Covid 19.
Keďže najohrozenejšou skupinou v čase tejto epidémie sú seniori, venuje sa im v spoločnosti
zvýšená pozornosť, čo považujem za veľmi múdre, šľachetné
a spravodlivé rozhodnutie.
Starý grécky filozof Epikuros,

ktorý žil v rokoch 341-270 pred
naším letopočtom v jednom zo
svojich výrokov tvrdí: “Nemožno
žiť príjemne, ak sa nežije múdro,
čestne a spravodlivo.“
Nastal čas, ktorý viac ako inokedy preverí a denne preveruje,
či žijeme múdro, pretože, i keď si
to možno neuvedomujeme doba,
v ktorej žijeme, nás učí hľadať  
správne nielen materiálne, ale aj
etické hodnoty a nimi sa zaoberal
Epikuros už pred viac ako 2000
rokmi. Dnes sa stáva najväčšou
hodnotou zdravie, a keďže je už
táto hodnota v ohrození niekoľko
mesiacov, ľudia sa spájajú, aby
mohli nad spoločným nepriateľom zvíťaziť. Často je to boj
víťazný, ale niekedy prichádza

MOJE DNI...
snáď každý človek vo svojom
živote povedal, „to bol môj deň„
bolo to vtedy, keď sa mu niečo
podarilo, keď mal úspech, alebo
radosť z niečoho, alebo z niekoho. Dni sa dajú pomenovať a
často to v dnešnej dobe aj používame: želám ti pekný, úspešný
deň a pod. Celý náš život sa skladá z dní dobrých, menej dobrých,
veselých ale i smutných. Naším
príchodom na svet je to prirodzené a pokiaľ zaspomíname vynoria
sa nám krásne dni detstva, dni puberty, dospelosti a uplatnenia sa
do života. Každé obdobie z týchto dní malo svoje čaro a na tie
krásne bezstarostné najčastejšie
spomíname. Krásne sú spomienky na mladé roky plné zábavy,
prvé lásky a sklamania. Všetky
prežité dni a situácie v tom danom období ovplyvňovali a formovali našu osobnosť. Úspešne
sme sa zaradili do pracovného
procesu a založili si rodiny. Dni
plynuli v zodpovednosti a niekoľ-

kokrát sme „maturovali„ ale nie z
učiva, ale z rôznych aj nepríjemných situácií, ktoré nás postretli.
Niektorí to zvládli, ale nie všetkým sa to podarilo, že  nezvládli
problémy, ktoré sa   tak často   v
našom živote vyskytli. Rodina,
vlastná rodina je veľká radosť,
ale aj odriekanie, zodpovednosť a
veru vždy sa všetko nepodarí ako
sme si to vysnívali. Nie každý
má „ na ružiach ustlané „ ale to
najdôležitejšie, že bola práca - to
bol základ pre rodinu, čo sa dnes
povedať nedá. Človek je ale stavaný tak, že silou a pevnou vôľou
sa nedá odradiť a všetky úspechy, či neúspechy, radosti i žiale
zvláda. Dni a roky uplynú, ani sa
nenazdáte. Dospelé deti a vnúčatá vám pripomínajú, že roky
mladosti plné sily a elánu slabnú
a prehrešky z mladosti sa hlásia
aj s úrokmi, zvlášť keď ide o
zdravotný stav. Máme nastavené
zrkadlo spomienok a bilancujeme, či to alebo ono sme nemohli
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v tomto boji aj k obetiam. V prvej
línii tohto boja stoja lekári, vedci, zdravotníci, ale pridávajú sa
aj občania iných profesií, inštitúcií a organizácií. To ľudské
snaženie, odvaha, túžba, myslenie, vzájomná pomoc ľudí zrazu
akoby z hlbín mora vyplávali,
aby sme národy, ako ľudstvo celé
boli víťazmi tohto zápasu za jednu z hodnôt najcennejších – za
zdravie. S dojatím ĎAKUJEM
VŠETKÝM.
Dnes patria moje slová obdivu
a vďaky pani Mgr. Janke Červenákovej, poslankyni Obecného
úradu v Gemerskej Polome, ktorá
takmer od začiatku epidémie Covidu 19 môjmu manželovi a mne
ponúkla svoju pomoc, a i napriek
tomu, že je zamestnaná a stará sa
o svoju rodinu, zabezpečuje nám
už celé týždne potraviny, hygienické potreby   a iné dôležitosti,
ktoré potrebujeme. Ušila nám
viacero rúšok, ktoré sú nielen
funkčné a praktické, ale aj estetické, ale čo je najhlavnejšie,
chránia naše zdravie a my dnes
vieme, že Janka patrí k tým mnohým našim priateľom, ktorí nám
vždy pomôžu, ak je to, čo i len
trošku, v ich silách.
Ďakujeme Vám, vážená pani
poslankyňa Janka Červenáková,
za všetko, čo ste pre nás urobili
i za ten kúsoček  miesta vo Vašom

srdci, ktoré pre nás v tejto ťažkej
dobe máte vždy, keď na nás myslíte a pomáhate nám.
Za pomoc v starobe, pri zabezpečovaní nášho zdravia a iných
pre život dôležitých potrieb ďakujeme s úctou pani MUDr. Magdaléne Rodovej a sestričkám pani
Zuzane Fafrákovej a pani Beate
Jungerovej.
Obecnému úradu v Gemerskej Polome za rúšky doručené
poslankyňou pani Jankou Ciberajovou a aktuálne poskytované
informácie v súvislosti s epidémiou, pracovníčkam pošty za  
akékoľvek doručovanie pošty
k našej spokojnosti.
Za dlhoročnú pomoc i pomoc
v týchto pohnutých časoch ďakujeme touto formou rodine Kossuthovej, Dovalovej, Gajdošovej
a Silvike Majorošovej a rodine
Zagibovej.
Naše srdcia zostanú navždy
naplnené vďakou pre všetkých,
ktorí zostávajú v časoch slnečných i studených našimi dobrými
priateľmi, ktorí konajú nezištne,
myslia i na nás a my sa môžeme
na nich s dôverou obrátiť. Pomáhať starým ľuďom znamená
určite ŽIŤ MÚDRO, ČESTNE
A SPRAVODLIVO.

urobiť alebo rozhodnúť lepšie.
Žiaľ, môžeme už iba konštatovať.
Zrazu sme seniori, ale aj život seniorsky má svoje čaro. Čas dôchodcu, aktívneho dôchodcu pri
dobrom zdraví je krásny. Máme
čas venovať sa naplno svojim koníčkom, svojej rodine, či rôznym
aktivitám. To, čo sa pre nedostatok času nedalo stihnúť v mladšom veku, teraz môžeme naberať
plným priehrštím. Záleží zase na
človeku, či ponúknuté možnosti
využije a zveľadí. Aj v našej dedinke vidíme, že seniori sa statočne zapájajú do rôznych oblastí
nášho života. Je možnosť realizovať sa hlavne v spoločenských
organizáciách, kde sa dá využiť
všetko načo máme schopnosť.
Naše dni a teda aj moje plynú nie
vždy v pohode, ale aktívnym a
optimistickým prístupom k životu sa dá zvíťaziť nad nečinnosťou
či inými prekážkami. Nepoznám
čo je to nuda, len aktívny odpočinok. Prežívame ťažké obdobie,
ťažké dni, na ktoré nikto z nás
nepomyslel. Skúška, ktorú sme
všetci museli podstúpiť príkazmi a zákazmi, dopadla nad oča-

kávanie. Boli sme zodpovední
a chvála Bohu aj výsledky tejto
ťažkej skúšky stoja zato. Naše
„zbývajúce“ dni nám poskytujú
priestor   na bilanciu nášho života a môžeme skúsiť   ešte niečo
aj stihnúť,  niečo aj napraviť, ale
hlavne   veriť, že to bude dobre,
ak nie lepšie.
ZJ

Zo srdca ďakujeme
Z. a R. Hanuštiakovci
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Taký bol Ďuro Báči –
Juraj
KUŠNIER–
ŠIKOVNÝ starší
Som rodákom z Gemerskej
Polomy a ako správny lokál patriot sa pravidelne zaujímam
o situáciu v mojom rodisku,
k čomu využívam hlavne osobný
styk a v neposlednom rade Polomské noviny, ktoré mi pravidelne doručí moja sestra.
Z týchto novín som zistil, že
sú uverejnené rôzne príspevky
o účastníkoch v SNP, predovšetkým o obyvateľoch Gemerskej
Polomy.
Jedným z nich bol aj môj otec
– jednoducho ho volali Ďuri báči
od Kurtinie. Všetci obyvatelia
Gemerskej Polomy mi určite

dáte za pravdu, že to bol človek,
ktorý sa nikdy nechválil tým, čo
vykonal, kde pôsobil, napríklad
v SNP a podobne.
Môj otec tieto skutočnosti nosil v sebe a nerozoberal ich ani
v najbližšom rodinnom kruhu.
Jedna výnimka sa stala počas
osláv sedemdesiatky. Tam nám
veľmi stručne vysvetlil ako sa
dostal do SNP a čo ďalej nasledovalo.
Bolo to nasledovne. Do SNP
sa zapojil po jeho vypuknutí 29.
8. 1944, a to v Brezne v pešej
jednotke, ktorej velil kapitán
Felcman a nadporučík Vavrinec.
V boji pri Svätom Kríži (terajší Žiar nad Hronom) padol do
nemeckého zajatia a bol deportovaný do zajateckého tábora Fallingbostel, kde tvrdo „makal“ pri
rôznych zemných a výkopových
prácach (s ním bol zajatý i ďalší
Polomčan pán Toth od Järošä). Je

Dohovoríš sa a zasmeješ v polomskom nárečí?
Tale sô šťeblo nemerkuješ, ale ideš ak gegrovän z rietlô?
Dávaj pozor keď ideš, aby si niečo nepozrážal.
Telí má bembel, lem sä tak vantolí.
Také má veľké brucho, že ledva chodí.
Dvíhaj tie klanice, bo dahdie gargi polámeš.
Chodievaj poriadne, lebo sa niekde potkneš.
Lälem ak sä zgȁbrilo s tima fäštiekami.
Pozri ako sa zašpinilo s tými voskovými farbami.
Ta od šoho máš to oplecko takie ak obríhanie?
Od čoho si si tak zašpinila to „oplecko“? (oplecko – časť kroja)

len samozrejmé, že ťažká fyzická
práca pri „mizivom“ stravovaní
sa musela prejaviť na každom zajatcovi a teda i na mojom otcovi.
Nakoniec sa z chlapa vrátila domov „atrapa“ zo 45 kilami.
Po oslobodení zajateckého tábora dostali žijúci chlapi ponuku odísť do USA, čo môj otec
rezolútne odmietol – v tom čase
už mal dvoch synov na svete. Zo
zajateckého tábora boli všetci
občania bývalej ČSA prevezení
na hranice a ďalej sa pobrali peši
cez Plzeň. Domov sa vrátil v júni
1945. Po roku 1945 sa zapojil do
aktívneho života v rodnej obci
pričom začal pracovať v depe –
Plešivec, ako pomocník rušňovo-

diča, kde skončil pri odchode do
dôchodku v roku 1976.
V obci pracoval pri takmer
každej brigádnickej činnosti. Mal
značný podiel pri organizovaní
brigádnickej činnosti – výstavba
telocvične pri základnej škole
v obci (Gemerskej Polome) ako
vedúci.
Týmto vyjadrujeme celá jeho
rodina nezabudnuteľnú spomienku na človeka spojeného s prácou, svedomitosťou, skromnosťou, pokorou a čestnosťou.
Pevne veríme, že všetci, ktorí
ste ho poznali mu venujete tichú
spomienku spoločne s jeho rodinou.
Juraj Kušnier mladší s rodinou

Zas si si lusknúl gebulu do lajsni, bo sä furt lem kotíš.
Zase si si udrel hlavu do „lajsni“, lebo sa stále prevraciaš. (lajsna – drevená súčasť postele)
Rôdle, pȁpu aj kepenšok mu kersná kúpili na Krašún pod jezulana.
Sánky, čiapku a kabátik mu krstná mama kúpila na Vianoce.
Tak na nú zblȁknul, že ju od strachu zdrevenela.
Tak na ňu skríkol, že ostala nehybne stáť.
Drȁpal sä za abúškom, tušta hegnúl u abloni.
Liezol za jablkom, a potom spadol z jablone.
Baláchál jú baláchál, tušta tajšla s nim prȁm rano do plevnice.
Nalákal ju zavčas rána do „plenvice“. (plevnica – prístavba ku stodole)
K. J.
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Oknom archívu do minulosti ...

Vážení čitatelia,
vzhľadom na to, že záujem o archívy zo strany verejnosti neustále
vzrastá, no v súčasnej dobe je vstup do archívov pre bádateľov pozastavený, rozhodli sme sa touto formou poskytnúť rôzne zaujímavosti
(príspevky, informácie) o udalostiach vo vašej obci. Veríme, že články
z „dávnej minulosti“ budú pre vás zaujímavé a radi si ich prečítate.
kolektív rožňavských archivárok
,,Sobáš dvoch obcí“
Čo možno každý občan obce
o Gemerskej Polome vie, sú fakty, že jej počiatky existencie siahajú do polovice 13. storočia, že
prvá písomná zmienka o obci je z
roku 1282, že najprv tu existovala
jedna dedina s názvom Poloma,
ktorá sa ku koncu 14. storočia
rozdelila na dve samostatné obce
Veľká Poloma a Malá Poloma
(ich názvy predpokladáme vychádzajú z počtov obyvateľstva
a množstva obydlí). Faktom je, že
Gemerská Poloma vznikla v 20.
storočí zlúčením   týchto dvoch
pôvodných samostatných obcí.
Čo ste milí čitatelia možno
o tomto zlúčení/sobáši nevedeli,
sú skutočnosti zachytené v archívnych dokumentoch, ktoré sa
nachádzajú v úschove rožňavského pracoviska Štátneho archívu
v Košiciach. V krátkosti Vám
priblížime tento úradný proces,
ktorý ani zďaleka nebol takou
jednoznačnou záležitosťou, nakoľko záujmy jednotlivých obcí
v priebehu rokov neboli vždy súhlasné.
Jeden z prvých dokumentov k danej téme nájdených v archíve,
je písomná komunikácia medzi
Okresným úradom v Rožňave
a Prezídiom krajinského úradu
v Bratislave z roku 1933.
Okresný náčelník v hlásení pre-

zídiu komentuje požiadavku
obyvateľov Malej Polomy, ktorú
poslal bývalý notár vo Veľkej Polome krajinskému úradu.  V tejto
správe píše doslovne: ,,Podávam
zprávu, že v obciach Malá a Veľká Poloma nikdy nebolo v úmysle
slúčenie týchto obcí.“ Prekvapivo  sa dočítame, že Malá Poloma
sa domáhala skôr zmeny svojho vlastného názvu. Ďalej píše:
,,Zaujímavé totiž je, že škola /
spoločná/, notársky úrad a železničná stanica sú v obci Malej
Polome, ale nesú pomenovanie
Veľká Poloma. To obec Malá
Poloma akosi ťažko niesla a žiadala nápravu a síce v tom smysle,
aby mená zniely keď už nie Malá
Poloma, tedy aspoň len Poloma.“
V nasledujúcom dokumente
z roku 1942 navrhuje okresný
náčelník v Dobšinej, Župnému
úradu v Banskej Bystrici, zlúčenie obcí pod spoločným názvom
,,Poloma nad Slanou“. Argumentuje medzi inými tým, že obce sú
už vlastne tak tesne zastavané,
že na pohľad vyzerajú ako jedna
obec so spoločnou školou a kostolom.
Prvá zmienka o súčasnom názve
obce je zachytená v správe vedúceho odboru Okresného národného výboru v Rožňave z roku
1957. Opäť sa uvádza, že obce sú
už natoľko zrastené, že aj z hľa-

Zdroj: Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava (archívne fondy: Okresný úrad v Rožňave I., Okresný úrad v Dobšinej I.,
ONV v Rožňave I., MNV v Gemerskej Polome)

Bývalá spolužiačka, raz vyprávala takýto príbeh: „Už si nepamätám pred koľkými
rokmi vydalo
zdravotníctvo nariadenie, že
ženy po šesťdesiatke musia ísť povinne ku gynekológovi. Sedeli sme teda v čakárni, keď do nej vstúpila babka
z blízkej dediny, ktorá mala tak
po sedemdesiatke. Začala chodiť
od skupinky ku skupinke a celá
ustráchaná sa sťažovala: “Ach,

ľudia moji, ja som porodila sedem detí a môj chlap ma ešte
nevidel tak, ako sa
mám
ukázať
teraz
cudziemu
chlapovi.“ Ja
som ju chcela posmeliť, povedala som jej: „Babka
nebojte sa, keď sa hanbíte, len
zatvorte oči a myslite si, že ste
u zubára.“ Babka len kývla rukou
a šla k ďalšej skupinke. Keď na
ňu prišiel rad, vošla do ordinácie. Všetky ženy sa dosť hlasno

rozhovorili a babku ľutovali. Po
vyšetrení sa babka objavila vo
dverách ordinácie a všetky ženy
upreli na ňu pohľad. Keď zatvorila dvere, nastala pre ňu strastiplná cesta cez čakáreň k dverám
chodby. Totiž posúvala nohy na
pol chodidla, akoby ich mala
zviazané. V čakárni nastalo ticho
a každý v nemom úžase sledoval
babku, snažiac sa uhádnuť, čo je
príčinou takého utrpenia. Keď sa
konečne dostala do chodby, ženy
sa rozvraveli a babku veľmi ľutovali.  Vraveli si: „Ktovie, čo tam

Roztržitá babka

diska národohospodárskeho a pre
úspešný vývoj oboch obcí vôbec,
je potrebné tieto zlúčiť v jednu
,,politickú obec“ s počtom obyvateľov 1600 a navrhuje nový,
a teda súčasný  názov ,,Gemerská
Poloma“. Na tomto sa v podstate zhodli aj predstavitelia oboch

obcí na svojich zasadnutiach 28.
septembra 1957 väčšinou hlasov.
Termín pomyselnej svadby, oficiálneho zlúčenia, určil Okresný
národný výbor v Rožňave - odbor
pre vnútorné veci, na 1. január
1958.

doktor tej starkej porobil, keď nemohla urobiť ani krok.“ Záhadu
vyriešila babka, ktorá sa vzápätí
vrátila do čakárne. Keď sa objavila vo dverách o poznanie veselšia,
hneď všetkým zvestovala: „Ach
ľudia moji ja som vám mala takú
trému, že keď som sa v chvate
obliekala, obidve nohy som strčila do jednej nohavice a nemohla
som urobiť ani poriadny krok.
Celá čakáreň samozrejme zaburácala hurónskym smiechom.“
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Všimli sme si
Bábika potrebuje nový šatník ...
Všetky bábiky majú svojsky dobrý vkus, ale predsa tá, ktorú vám dnes
predstavíme je trocha inakšia. Je oblečená do háčkovanej nádhery.
Šaty vytvorili ruky šikovnej ženy, ktorú sme si pozvali na slovíčko.
Nielenže je šikovná, je to mama aj stará mamka a pri našom rozprávaní mala vždy usmiatu tvár. Možno aj preto, že nám prezradila,
že jej vnučka bola plná očakávania a tešila sa, kedy konečne starká
oblečie jej Barbinu do nového šatu. Bolo z nej cítiť lásku k vnučke
a radosť, že ešte vždy vie svoju vnučku zaujať a potešiť. Tak prosím
vstúpte do sveta bábik a vráťte sa spoločne s nami do detských liet
plných princezien, rozprávok a bábik.
V každom Vašom dielku je vidieť, že tvoríte s láskou - ako Vás napadlo uháčkovať šaty pre bábiku a ktoré boli prvé?
Úplne prvé začiatky siahajú až do minulosti, prvé šaty som háčkovala
ešte dcére (cca 40 rokov dozadu). Boli to nielen šaty, ale aj čiapky,
svetre, sukne aj rôzne veľkonočné a vianočné ozdoby, obrusy, ... Ale
vtedy nebola taká doba a všetko sa nefotilo ako teraz takže to nemám
zdokumentované. Šaty, ktoré vidíte na fotke som uháčkovala  celkom
neplánovane. Dcérina bábika kedysi susede poslúžila ako svadobná
bábika na auto ako ozdoba. Pôvodné šaty mali viac ako 30 rokov
a praním sa rozpadli.  A tak som chcela urobiť radosť dcére a nápad
bol na svete. Ale, keď máte vnučku, ktorá má rada bábiky, tak tu sa už
plnia sny z lásky k vnučke.
Tvoríte z vlastnej fantázie, alebo Vás inšpiruje niekto, či niečo?
Dcéra mi pomáha a dáva nápady, popr. mám ešte staré vzory alebo
niečo nájdeme na internete. Spoločné nápady máme asi tak vzájomne
s dcérou a potom si už len potrebujem nájsť čas.
Stačí vziať priadzu, háčik a ide to?
Najprv príde nápad a predstava a podľa toho pokračujem. Najradšej
mám bielu priadzu s kombináciou inej výraznej farby. Ak sú šaty hotové, ušijem na stroji spodničku pod šaty.
Ako dlho trvá uháčkovať jedny šaty pre bábiku?
No to je ťažká otázka, nakoľko ešte pracujem a robím to vo voľnom
čase, ktorého veľmi nie je, pretože sa venujem aj záhrade, kváskovaniu. Ak by som to mala prepočítať na čas tak zhruba 30-40 hodín.
Zdá sa to jednoduché, až by ste niekoho inšpirovali, má šancu toto
zvládnuť aj začiatočník, alebo je potrebné začať jednoduchším výtvorom?
Všetko je to o tom aký je človek zručný. Možno niekomu stačí ukázať
raz a ide to. Ale myslím si, že na také vzory potrebuje mať  človek už
nejaké základy háčkovania za sebou.
Ktoré bábiky rada obliekate?
Nerozlišujem bábiky, pretože modelky – bábiky nosí vnučka a ja potom háčkujem. Nezáleží na veľkosti bábiky, pretože vzory sa dajú
upraviť na akúkoľvek bábiku.
Máte zlaté ruky – šikovné, bolo niečo – čo Vás pri tejto práci (výroba
šiat pre bábiky) aj potrápilo?
Keďže toľké roky háčkujem, tak sa priznám išlo to ľahko, len ako som
spomínala časovo to bolo dlhšie.
Viem, že Vaše práce zdobia bábiky Vašej vnučky – čo na to ona?
Má veľkú radosť z každej mojej bábiky.
Iste už teraz sú Vaše myšlienky plné nových nápadov, prezradíte niečo z nich?
Momentálne háčkujem šaty pre svoju bábiku, ktorú som dostala ešte
ja ako dieťa (toho roku oslávila svoje 60 - te narodeniny - bábika) a je

vysoká 65 cm. A do budúcna ... no uvidíme s akým nápadom príde
dcéra alebo vnučka. Nápadov je veľké množstvo, len menej času a už
ani oči tak neslúžia.
Spomínate na časy
kedy ste sa hrávali
s bábikami? Je to
dávno? Možno ani
nie, pretože roky
idú, ale vždy je čas
sa k bábike vrátiť –
mám dcéru, mám
vnučku,
neter....
Dnes vďaka nášmu
rozhovoru, za ktorý srdečne ďakujeme a želáme ešte
mnoho tvorivých
nápadov a potešenie z najbližších.             
dc
Pre potechu duše a oka ponúkame inšpirácie zo sviečkovej nádhery.
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Sezóna poznamenaná krízou
A - družstvo
Po vydarenom vstupe do sezóny
prišli kolísavé výkony, ktoré sa
napokon podpísali o to, že sme
sa ocitli po odohratí jesennej
časti v spodnej polovici tabuľky.
Odvetná, jarná časť sa delí na
súboje o postup do druhej ligy,
ktorých sa zúčastňuje prvých
šesť tímov, a súboje o zotrvanie
v tretej lige, ktoré sú určené pre
ostatných šiestich. Keďže sme sa

nachádzali v spodnej časti, tak
nás čakal boj o zotrvanie. Každý
jeden zápas sprevádzala vypätá
atmosféra a žiadny z hráčov tomu
druhému nedaroval ani loptičku.
Lenže štyri zápasy pred koncom
musela byť sezóna prerušená
a pred nedávnom výkonným výborom VSSTZ aj úplne zrušená
kvôli koronakríze. Smerodajné sa
nakoniec stalo poradie družstiev
po sedemnástom kole, čiže sme

KOŠARISKÁ

obecný turistický výstup ku chate na Košariskách
27. 06. 2020

Ani vietor, ani dážď. Ani zima, ani mráz. Turistov nič neodradí, hlavne
keď vedia, že v cieli Marek Vais s Jánom Greškom guláš varia. Takto
to bolo aj tento rok. Hneď na začiatku nás však zastihol hustý dážď.
Šťastie bolo, že sme sa mali pred ním kde ukryť.  Asi po polhodinovej
prehánke sme sa vydali na cestu. Vzhľadom na počasie sa nás zišlo
viac ako očakávali usporiadatelia. Hlavne cyklistov bolo hodne. Čo
nás teší je, že bolo veľa mladých ľudí. Zábava na chate sa nezaobišla
bez tradičného hodu granátom na cieľ. Muži, ženy aj deti chceli dokázať akí sú šikovní. Jednotlivé kategórie vyhrali nasledovne (mená sú
napísané v poradí: 1. miesto, 2. miesto, 3. miesto): hod granátom – deti
" A. Ďuriček, M. Garčár, D. Štigala. Hod granátom – ženy " M.
Priesterová, A. Grešková, H. Kuchtová. Hod granátom – muži " P.
Špalek, M. Ďuriček, I. Benedik. Dobrý guláš, pivo a kofola boli odmenou za ich snahu. Samozrejme, že aj menšie deti mali svoje súťaže,
ktoré pripravili panie učiteľky z MŠ v obci – Žúdelová E. a Molčanová
J. Nakoniec, ako vždy sa losovala bohatá tombola. Po tomto všetkom
nás čakala už len cesta do Zárub. Tam nás čakal autobus, ktorý nás
doviezol pred obecný úrad. Týmto sa skončil náš, myslím si, že celkom vydarený výstup na Košariská. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruky k tomuto dielu a pomohli tak ku zdarnej akcii. Dovidenia na
budúci rok.
OTO

obsadili pekné 10. miesto, ktoré
nám zaručuje pôsobenie v 3. lige
Západ aj v nasledujúcej sezóne.    
Za A - družstvo bojovali: Trojan
Michal, Trojan Jozef, Čarnoký
Peter, Žúdel Ondrej, Gajdoš Jaroslav, Ďuríček Marián, Babič Radovan, Ďurán Miloslav.
B - družstvo
Naše B – družstvo v zložení:
Čarnoký Peter, Žúdel Ondrej,
Ďuríček Marián, Gajdoš Jaroslav,
Ďurán Miloslav, Tokarčík Martin, Tengely Matej, Albert Viktor,
Szász Patrik sa v 5. lige Gemer

21
potýkalo s problémami počas
celej sezóny kvôli zraneniam
niektorých hráčov. Nakoniec, ale
rovnako obsadilo výbornú 10.
priečku po odohratí štrnástich
zápasov a následnom zrušení sezóny.
Na záver by sme sa chceli poďakovať divákom, ktorí nás svojim
povzbudzovaním hnali dopredu
počas celej minulej sezóny a zároveň by sme vás chceli pozvať
aj na ďalšie kvalitné zápasy v tej
budúcej.  
Ing. Jozef Trojan ml.
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Slimák záhradný nie je slizniak, i keď sú príbuzný, tak slimák s ulitou je nepriateľom slizniakov, ktorí po daždivom počasí napádajú naše
rastliny a nedajú nám tešiť sa nami vypestovanej zelenine, či kvetine.
Slimáky vraj neobľubujú voňavé rastliny: cesnak, tymian, pivónie,
petržlen, materinu dúšku, nechtík, šalviu, kôpor levanduľu. Tiež účinnou metódou je vraj drsný materiál, jeho rozsypanie v okolí rastliny
- rozdrvené vaječné alebo orechové škrupiny, piliny, popol, - hradba
z hrubšieho piesku, štrk. Slimák s ulitou požiera vajíčka slizniakov,
čím nám preukazuje veľkú službu.

úlohy za odmenu § výherná cena 20,00 EUR  obálku je
potrebné označiť slovom ŠACH alebo KRÍŽOVKA

Odpovede osobne doručte na adresu: obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma alebo obecná knižnica,
9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma do termínu: 30. 08. 2020 (vrátane).
§ potrebné je napísať aj telefónny kontakt § výsledky budú zverejnené v najbližšom čísle novín
§ krížovka: ukrýva názvy oráčin  § šachová úloha: biely na ťahu dáva mat 2. ťahom
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na iné miesto

3.
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(fyz.)
tanečná škola
(skr.)
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