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Občasník obce Košická Polianka Ročník: XXXI. www.kosickapolianka.sk
ocenený 2. miestom v celoslovenskej súťaži „Miestne noviny 2004“ júl 2018 Číslo: 1

(pokračovanie na s. 2)

Jeden z „vtáčích pohľadov“ na našu obec z leta 2016. Podobné zábery 
sú v KD v obradnej sieni a v jednej z autobusových čakární 

Od tohtoročného 1. apríla sme prešli aj v našej obci na novú formu zberu triedeného 
komunálneho odpadu. Z obce sa takmer celkom vytratili dvojičky kontajnerov na PET-
-fľaše a sklo. Zmenu sme si nevymysleli na našom obecnom úrade alebo v obecnom zastu-
piteľstve. V zmysle nového zákona o odpadoch ju iniciovala spoločnosť NATUR-Pack, 
s.r.o., ktorá zber triedeného odpadu financuje. Pri kontajnerovom spôsobe zberu neboli 
výsledky uspokojivé natoľko, aby sa v ňom pokračovalo. Zlepšiť to má tzv. vrecový zber. 

Kontajnerový zber triedeného odpadu má svoje výhody, ale aj nedostatky. K výhodám 
patrí zanedbateľné úsilie zo strany občanov. Stačilo doniesť odpad ku kontajnerom 
a povhadzovať osobitne sklenené fľaše do zeleného a osobitne PET-fľaše, plechovky 
a výrobky u iných plastov do žltého kontajnera. K nedostatkom patrí znehodnocova-
nie triedenej komodity iným komunálnym odpadom, nepatriacim do týchto dvoch 
skupín (handrami, jednorazovými plienkami, konármi a pod.) Preto spoločnosť NA-
TUR-Pack ponúkla aj našej obci zber triedeného odpadu tzv. vrecovým spôsobom. 

Žiada sa pri ňom zodpovednejší prístup 
od občanov. Stojí však za to, lebo výsledný 
zberový efekt je väčší. Triedené suroviny 
sú vo vreciach nepomerne „čistejšie“ ako 
tie v kontajneroch.

Využiteľnosť vytriedených surovín 
z vriec je neporovnateľne lepšia. Zberové 
vrecia sú odlíšené trojakou farebnosťou. 
Každá z farieb je určená na inú skupinu 
triedených odpadov. Sú žltej, zelenej 
a modrej farby a sú na viacnásobné pou-
žitie. V prípade, že vám nepostačuje jedno 
vrece z každej farby, požiadajte nás o ďal-
šie, ale môžete plasty zbierať aj do iných 
plastových vriec, firma vyprázdni všetky. 

Podľa harmonogramu triedeného zbe-
ru v našej obci sa 25. apríla uskutočnil ako 
prvý zber plastov a kovov do žltých vriec. 
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V deň zberu vyložte vrecia pred svoje brány. Zamestnanci zbernej 
firmy nemôžu vstúpiť do vášho dvora z bezpečnostných a práv-
nych dôvodov. Nevyložené vrecia zostanú nevyprázdnené

TR IEDIME ODPAD PO NOVOM
(dokončenie zo s. 1)

ČO ÁNO A ČO NIE DO ZBERNÝCH VRIEC ?
PLASTY, frekvencia zberu 12× ročne 

Patria sem: PET fľaše (minerálky, nealko nápoje), fólie, tašky, 
igelitové vrecká, obaly z kozmetických produktov, plechovky 
od  nápojov, konzervy bez zvyškov potravín, drobné kovové 
predmety, drôty…

Pozn.: Spoločnosť Kosit vykonáva vo svojej prevádzke triede-
nie plastového odpadu, z toho dôvodu je možné do vreca dávať 
aj viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov. 

Nepatria sem: obaly z chemikálií, podlahové krytiny, poly-
styrén a pod.

SKLO: frekvencia zberu 6× ročne
Patria sem: fľaše, poháre, črepy, tabuľové sklo (rozbité sklo 

je možné vyložiť v čase zberu do vedra alebo inej nádoby, aby 
sa nezničilo vrece).

Nepatria sem:veľmi znečistené fľaše, porcelán, keramika, zr-
kadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s drôtom, 
zadymené sklo z kahancov. 

PAPIER: frekvencia zberu 6× ročne
Patria sem: noviny a  časopisy, papierové vrecúška, škatule 

(ak nie sú kombinované s celofánom alebo hliníkom) kartón…
Nepatria sem: obaly s viacvrstvových kombinovaných materiá-

lov (obaly z trvanlivého mlieka a džúsov, zamastený a znečistený 
papier, kopírovací papier (t. j. indigo), celofán.

Starostka obce M. Petrilová pri problematike novej formy 
triedeného zberu apeluje na obyvateľov obce: „Prosím vás všet
kých, aby ste do triedeného zberu, teda do vriec určených na triede
ný odpad, dávali iba komodity, ktoré sú na to vyhradené a vyššie 
vysvetlené. V prípade, že vo vreciach budú aj zložky iného, resp. 
tuhého komunálneho odpadu, firma KOSIT, a. s. Košice bude obci 
účtovať celý obecný zber ako položku tuhého komunálneho odpadu 
za zmluvné ceny. Zber triedeného odpadu je financovaný firmou 
NATUR PACK, s. r. o. – nie obcou. Teda, ak budeme triediť a nebu
deme produkovať zbytočne tuhý komunálny odpad (uskladňovaný 
v tzv. KUKA nádobách), môže obec znížiť poplatok pre obyvateľov.“ 

Harmonogram zberu odpadu v roku 2018 (2. polrok)
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Komunálny zmesový odpad z KUKA-nádob má vývoz každú druhú 
sobotu, v 2. polroku počnúc sobotou 7. júla

A dodáva: „Pre obyvateľov bytoviek (č. d. 79 a 219) a budovu KD 
budú k dispozícií doterajšie 1100 litrové zberné nádoby na triedený 
odpad, ostatné kontajnery si firma KOSIT odviezla. Prosíme vás 
všetkých, aby ste neuskladňovali triedený a iný odpad pri bývalých 
stojiskách na kontajnery. Ďakujem vám za pochopenie a verím, že sa 
aj v našej obci podarí uskutočniť vrecový, triedený zber odpadov, aby 
sme chránili našu prírodu, krajinu, zdravie a skvalitnili svoj život.“ 

Karol Dzugas 

PR EPR AV NÁ SLUŽBA 
ČERV EN ÉHO K R ÍŽ A

Niektoré naše domácnosti ju už vyskúšali a majú prvé skúse-
nosti. Dobré i ešte lepšie. Služba určená na prepravu seniorov 
nad 62 rokov, osoby ťažko zdravotne postihnuté (ŤZP), rodičov 
s  maloletými deťmi a  občanov s  nepriaznivým zdravotným 
stavom. Prepravu možno žiadať najmä na lekárske vyšetrenia 
a  kontroly, do  sociálnych zariadení, kúpeľov, k  notárovi, ale 
aj na rôzne úrady, pohreby mimo obce, návštevu príbuzných, 
na vlak či kultúrne a spoločenské podujatia. Kedy ? V pracovných 
dňoch od 7 : 00 do 15 : 00 hodiny. 

Objednanie prepravy je na  telefónnom dispečingu SČK: 
0903  601  114, a  to najmenej deň vopred v  čase od  8 : 00 
do  15 : 00  hodiny. Uveďte správne a  čo najpresnejšie miesto 
pristavenia. Nech sa nestane, že prídu do  miesta cieľa, a  nie 
na adresu vášho bydliska. Oprávnenosť použitia služby sa pre-
ukazuje vodičovi občianskym preukazom a preukazom ŤZP. 

Poplatky sú symbolické, ako vidno v tabuľke:
Používatelia do 5 km 6–10 km nad 10 km

sadzba za km
občania ŤZP, seniori nad 62 r. 0,50 € 1 € 0,20 €
občania s nepriaznivým zdravotným 
stavom, rodičia s malými deťmi 1 € 1,50 € 0,30 €

Vo februári bol sociálny taxík v našej obci 66-krát, v marci 
50-, v apríli 26-, v máji 79- a v júni 32-krát.   (kdz)
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Od začiatku roka boli prijaté najmä tieto uznesenia: 
Obecné zastupiteľstvo

s ú h l a s i l o
• so zrušením Základnej školy Košická Polianka 148 a  jej 

súčastí: Školský klub detí, Školská jedáleň k 31. 8. 2018, 
• so zrušením Materskej školy Košická Polianka 122 a jej súčasti 

Výdajná školská jedáleň k 31. 8. 2018, 
• so spojením Základnej školy Košická Polianka 148 s Mater-

skou školou Košická Polianka 122 do novej právnickej osoby 
s  oficiálnym názvom Základná škola s  materskou školou 
Košická Polianka 148 (ďalej len „ZŠsMŠ Košická Polianka“) 
k termínu 1. 9. 2018, 

*  aby sa na odberné miesto elektriny v suteréne KD prihlásil 
súčasný nájomca prevádzky BOWLING,

s c h v á l i l o 
• zámer spojenia Základnej školy Košická Polianka 148 a Ma-

terskej školy Košická Polianka 122 do jednej právnickej osoby 
Základná škola s materskou školou Košická Polianka 148,

• pripomienku poslanca Karola Dzugasa zakomponovať do roz-
počtu obce položku na opravu fontány pred KD v sume 2000 € 
presunom z položky 6370041,

• schválilo rozpočet obce na rok 2018 s pozmeňujúcim návrhom 
poslanca Dzugasa a návrh rozpočtov na roky 2019, 2020, 

• Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce č. 1/2018 o určení 
pravidiel času predaja v  obchode a  čase prevádzky služieb 
na území obce,

• VZN č. 2/2018 o zásadách hospodárenia s majetkom obce,
• Dotáciu v súlade s VZN č. 3/2015 o podmienkach poskyto-

vania dotácií z prostriedkov obce pre Rímskokatolícku farnosť 
Nanebovzatia P.  Márie Košická Polianka vo výške 2000 € 
na rekonštrukciu schodov z miestnej komunikácie ku kostolu,

• Zámer opravy miestnych komunikácií v roku 2018,
• číslovanie stavieb v intraviláne obce Košická Polianka od 1 

do 1000 a číslovanie stavieb v extraviláne obce od 1001,
• doplnenie Plánu kultúrnych aktivít o uvítanie detí do života 

v termíne jeseň 2018,
• Zámer uskutočniť prevod pozemkov zámennou zmluvou 

medzi Obcou Košická Polianka (ďalej len zamieňajúci 
č. 1) a Helenou Várfalvyovou, Viliamom Potom, Bartolomejom 
Potom, Jozefom Potom, Martou Boldiovou, Vierou Potovou, 
Jozefínou Zvalčákovou, Teréziou Sivákovou, Jaroslavom Potom 
a Darinou Hamyovou (zamieňajúci č. 2). Zamieňajúci č. 1 je 
výlučným vlastníkom pozemku parc. č. 197/3 „C“ o výmere 
48 m2 zastavaná plocha a zamieňajúci č. 2 sú spoluvlastníkmi 
pozemku parc. č. 198/6 „C“ orná pôda o výmere 69 m2, ktorá 
je predmetom zámeny, 

* Záverečný účet obce za rok 2017 a súhlasilo s celoročným 
hospodárením bez výhrad,

*  vysporiadanie schodku hospodárenia obce za rok 2017 vo výš-
ke 60 547,12 € z finančných operácií,

z d ô vo d n i l o
• osobitný zreteľ zámeny pozemkov nasledovne:
 - zámennou zmluvou sa zosúladí stav právny so stavom fak-

tickým,
 - zámenná zmluva hodná zreteľa nie je v rozpore s verejným 

blahom a dobrom,

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO     informuje
d o p o r u č i l o

• starostke obce uzatvoriť zámennú zmluvu a uskutočniť prevod 
majetku obce z dôvodu osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 
písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení,

• starostke obce uzatvoriť dohodu o zriadení spoločného DHZ 
obce Košická Polianka a obce Sady nad Torysou so sídlom 
v Košickej Polianke po prerokovaní so starostom obce Sady 
nad Torysou a DHZ Košická Polianka,

• starostke obce zaviesť elektronický dochádzkový systém pre 
zamestnancov Obce Košická Polianka.

n e s c h v á l i l o
• Dohodu o zriadení spoločného DHZ pre obec Košická Po-

lianka a obec Sady nad Torysou so sídlom v Košickej Polianke 
na základe žiadosti obce Sady nad Torysou zo 4. 5. 2018,

v z a l o  n a   ve d o m i e
• Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za  rok 

2017 z 27. 2. 2018 a Správu o činnosti hlavného kontrolóra 
z 9.  3.  2018,

• vyjadrenia príslušných samosprávnych orgánov pri ZŠ a MŠ 
(pozn.: súhlasné vyjadrenie rada ZŠ, nesúhlasné vyjadrenie 
rada MŠ), 

• vyhodnotenie zmluvy o poskytovaní terénnej sociálnej služby – 
prepravnej služby SČK z 1. štvrťrok 2018,

* Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu obce 
za r.  2017,

*  Plán kontrolnej činnosti HK na najbližších šesť mesiacov,

u l o ž i l o  o b e c n é mu  ú r a d u
• predložiťdo 16. 2. 2018 žiadosti o spojenie ZŠ Košická Polian-

ka 148 s MŠ Košická Polianka 122 do jednej právnickej osoby 
ZŠsMŠ Košická Polianka odboru školstva OÚ v Košiciach 
a Štátnej školskej inšpekcii, Inšpekčnému centru v Košiciach,

• predložiť do 31. 3. 2018 na Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR, na odbor školstva OÚ Košice a Štátnu škol-
skú inšpekciu, Inšpekčné centrum Košice, žiadosti o vyradenie 
zo siete škôl a školských zariadení: ZŠ Košická Polianka 148, 
Školského klubu detí Košická Polianka, Školskej jedálne 
Košická Polianka, MŠ Košická Polianka, Výdajnej školskej 
jedálne Košická Polianka, 

• predložiť do 31. 3. 2018 na Ministerstvo školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR žiadosť o zaradenie do siete škôl a školských 
zariadení: ZŠsMŠ Košická Polianka, Školský klub detí 
pri ZŠsMŠ Košická Polianka, Školská jedáleň pri ZŠsMŠ 
Košická Polianka,

• vypracovať starostke obce Košická Polianka návrh na povere-
nie vedenia ZŠsMŠ Košická Polianka pre Mgr. Evu Ferkovú, 
doterajšiu riaditeľku ZŠ, a  to až do ukončenia výberového 
konania na funkciu riaditeľa školy najneskôr do 31. 12. 2018, 

• ustanoviť novú Radu školy pri ZŠsMŠ Košická Polianka 
najneskôr do 15. 9. 2018.

 Zostatok príjmových finančných operácií je 469,43 €, ktorý 
treba previesť do rozpočtu na rok 2018.

Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, 
že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu.
Lewis Carrol (1832–1898)
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NOVÉ KNIHY V KNIŽNICI
V  snahe pritiahnuť viac čitateľov k  čítaniu bol pred dvomi 

rokmi zriadený v  našej obecnej knižnicu kútik regionálnych 
dejín a literatúry. Sú v ňom v knižnej väzbe doterajšie ročníky 
periodika ŽIVOT Košickej Polianky od jeho založenia – od roku 
1982. Okrem toho aj knihy a brožúry o okolitých i vzdialenejších 
obciach nášho okresu, napr. Rozhanovce, Krásna, Vyšná Hutka, 
Ďurkov, Ruskov, Slanec, Ždaňa, Nižná Myšľa, Vyšná Myšľa, Va-
laliky, Geča, Haniska, Sokoľany, Seňa, Kokšov-Bakša, Trstené pri 
Hornáde, Kysak, Sokoľ, Kostoľany, ale aj Košická Belá, Jasov, Me-
dzev, Rudník, Paňovce, Nováčany, Šemša... Nechýba monografia 
o družobnej Sečovskej Polianke a kniha dokumentujúca výstavbu 
kostola vo Vyšnej Hutke počas pôsobenia pána farára Martina 
Uháľa. Celkom 56 titulov v 65 výtlačkoch za 289 €. Knižnici ich 
venoval jeden z  poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý má 
k histórii a kultúrno-osvetovej činnosti najbližšie.   (ŽKP) 

JEDNOU VETOU  Aktuality zo života obce
• Ministerstvo vnútra SR schválilo dotáciu na vybudovanie 

zberného dvora v našej obci na triedený zber druhotných 
surovín vo výške 210 977,15 €, priestor pre neho je vytipo-
vaný na parcele Slovenského pozemkového fondu pri Toryse 
v juhozápadnej časti obce.

• Obec bola úspešná aj pri žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu 
požiarnej zbrojnice, keď jej bola schválený príspevok vo výš-
ke 28 498,61 € z MV SR a pri žiadosti na detské ihrisko 
pri Základnej škole s materskou školou v čiastke 8 500 € 
z Úradu vlády SR (výška spolufinancovania 2 452 €).

• V areáli nášho cintorína boli v predchádzajúcich mesiacoch 
odstránené náletové dreviny a  kry, pribudli ďalšie metre 
spevnených chodníkov zo zámkovej dlažby a  oplotenie 
cintorína zo strany priľahlých záhrad, z ktorých vyúsťujú 
do cintorína jednotné bránky.

• Nové parkové stromy (japonské čerešne) okolo potoka na-
miesto vyťatých a spadnutých starých vŕb rastú v zelených 
pásoch okolo potoka v  našej obci od  tohtoročného Dňa 
Zeme (22. apríl) vďaka iniciatíve starostky obce, viacerých 
poslancov, DHZ a nápomocných občanov. 

• Vari storočné betónové mostíky cez potok v starej časti obce 
nahlodané zubom času sa môžu tešiť novej fazóne svojich 
bočných stien, ktorej sa im dostalo prostredníctvom staveb-
nej obnovy uskutočnenej aktivačnými zamestnancami obce.

* V  máji sa stretlo vedenie obce s  vlastníkmi častí parciel, 
ktoré tvoria zastavanú plochu Domu nádeje, a to za účelom 
prevodu vlastníctva týchto pozemkov na obec po tom, čo 
v roku  2001 boli na ne uzavreté kúpne zmluvy a vyplatená 
zmluvná cena.

* Obecné zastupiteľstvo udelilo súhlas firme Maroš Červeňák 
VIKMAR SHOP Ďurkov s prevádzkovým časom prevádzky 
KRČMA Košická Polianka takto: 

  pondelok až piatok 10 : 00–22 : 00 hod.
  sobota až nedeľa 12 : 00–22 : 00 hod.
 POTRAVINY Košická Polianka takto: 
  pondelok až piatok 6 : 30–17 : 00

Mnohí disciplinovaní motoristi a užívatelia ciest v našej obci 
nemajú o  dodržiavaní pravidiel cestnej premávky v  Košickej 
Polianke najlepšiu mienku a skúsenosti. Ani vodiči na hlavných 
cestách si nemôžu byť stále istí, či dostanú prednosť v  jazde 
od  vodičov vchádzajúcich do  križovatky z  vedľajších ciest. 
O  dodržiavaní zákazu státia na  vymedzených úsekoch ciest 
nehovoriac. Ani nedávno obnovené dopravné značky „Zákaz 
státia“ mnohí vodiči a  majitelia áut nedodržiavajú, parkujú 
na takto obmedzených cestách celé hodiny a počas nocí. 

Neplatia dopravné značky a pravidlá cestnej premávky pre 
každého rovnako?    (ŽKP)

ČO SA NÁ M N E PÁČI

STOP BU R I N E !
Obec Košická Polianka upozorňuje vlastníkov pôdy na do-

držanie zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľno-
hospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Povinnosťou 
vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného 
zákona je okrem iného predchádzať výskytu a  šíreniu burín 
na neobrábaných pozemkoch. 

Vážení občania, dovoľujeme si upozorniť vás a vyzvať na za-
bezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie na vašich pozem-
koch: záhrady, budúce stavebné pozemky a  všetky pozemky, 
ktoré nie sú v nájme poľnohospodárskej spoločnosti. 

Minúta je pre každého rovnako dlhá.
    Marcus Aurelius (121–180)

A book is a dream that you hold in your hands. Neil Gaiman

Pozemkový a lesný odbor OÚ Košice-okolie po zistení a pre-
rokovaní priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi 
za nedodržanie povinnosti o pozemok uložiť pokutu až do výšky 
332 €.     Mgr. Marta Petrilová, starostka obce
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Obráť tvár k slnku a všetky tiene pad-
nú za teba.   maorské príslovie

Kultúrno-spoločensk ý spravodajca

POĽANČANKA NA DARGOVSKEJ RUŽI

Od obnovenia ženskej speváckej skupiny Poľančanka ubehol 
viac než rok. Po  uskutočnených premiérových vystúpeniach 
a  úspechoch v  domácich podmienkach aj na  pódiách mimo 
obce získali speváčky dostatok sebavedomia na  to, aby sa 
zúčastnili tradičnej okresnej súťaže DARGOVSKÁ RUŽA. 
Konala sa v ostatnú aprílovú sobotu vo Svinici. Tento ročník 
však nebol súťažný, poradie sa neurčovalo a ani zaradzovanie 
do kvalifikačných pásiem. Porota len slovne zhodnotila každé 
vystúpenie speváckych skupín a sólistov, aby sa mohli zdokonaliť 
a byť úspešnými na budúcom súťažnom ročníku. V máji naša 
Poľančanka potešila mamy a všetkých účastníkov slávnosti Deň 
matiek v Kokšove-Bakši a potom aj u nás. 

TOHTOROČNÝ DEŇ MATIEK 

v našej obci charakterizoval žánrovo bohatý hu-
dobno-spevácky program. Pekné a humorné pes-
ničky pre svoje mamy, babky i prababky zneli z hrdie-
lok najmladších účinkujúcich z MŠ. K populárnym 
retropiesňam niekdajšej televíznej hudobnej relácie Hitparáda 
z čias populárneho zabávača Ivana Krajíčka sa vrátili žiaci ZŠ. 
Ľudové piesne pridal detský folklórny súbor GARBOVČEK 
z Bohdanoviec. Vyvrcholením programu boli mohutné spevy 
BAKŠANSKIH PAROBKOH z Kokšova-Bakše a pesničky 
domácej ženskej speváckej skupiny POĽANČANKA. S pohla-
dením na duši sa všetky mamy vracali domov s ružami a malými 
darčekmi v rukách od predstaviteľov obecnej samosprávy. Zá-
bery zo slávnosti Deň matiek sú vo fotogalérii na s. 6. 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ

je sviatkom s dlhou tradíciou, ktorý má v našej obci už nie-
koľko rokov pestrú a veľkolepú podobu. Organizuje ho obecná 
samospráva v spolupráci so svojimi školskými zariadenia, Dob-
rovoľným hasičským zborom a ďalšími partnermi a sponzormi. 
Výrečne o tom hovorí výber fotiek vo fotogalérii na s. 7–8.

rubriku pripravil Karol Dzugas

HOSTINA NIE IBA PRE ŽALÚDOK

Po vlaňajšej premiére bola v našej obci aj tohto roku obecná 
zabíjačka, hoci bez úvodných prác týkajúcich sa samotnej zabí-
jačky a rozrábky bravčového mäsa v exteriérových podmienkach 
areálu školy. Labužníci si mohli v kultúrnom dome pochutnať 
na všetkých druhoch zabíjačkových jedál spod rúk a osvedčených 
receptúr mäsiara Mikuláša Behúna z Krásnej a súčasne pohladiť 
aj dušu a  srdce. To druhé zabezpečili vystúpenia FS Jahodná 
z Košíc a dvoch ženských speváckych skupín: Čajanske ňevesti 
z  Vyšného Čaju a  domáca Poľančanka. Mnohí sa ešte potešili 
zabíjačkovým a iným všakovakým tombolovým cenám od obce 
a sponzorov v závere toho sobotného odpoludnia.

Tri „Jahôdky“ zo súboru Jahodná tancujú Fľaškový tanec

„Dobrú chuť !“



DEŇ MATIEK2 0 1 8
Zábery na stranách 6 až 9 vyhotovili najmä: 

Iveta Ivanková a Karol Dzugas 
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35. ROČNÍK PRECHODU 
Z POLIANKY DO POLIANKY

Prechod Slanskými vrchmi medzi dvomi Poliankami – Košickou a Sečovskou bol tohto roku v druhú 
májovú sobotu 12. mája. Pešia trasa s dĺžkou 16 km viedla z Dargovského priesmyku do Ďurkova s ukon-
čením v KD v Košickej Polianke. Tohtoročnému 35. ročníku nadmieru prialo slnečné počasie od samého 
začiatku. V Dargovskom priesmyku zaznela slovenská štátna hymna. Predstavitelia oboch Polianok v dôs-
tojnom pietnom akte uložili kytice kvetov k pamätníku Víťazstvo na pamiatku padlých osloboditeľov. 

Zameranie trasy pomocou GPS Miroslav Juhár



Poznámka: V rubrike uverejňujeme údaje týkajúce sa obyvateľov s trvalým pobytom v Košickej Polianke. Ak pôvodom naši občania zmenili trvalý pobyt, tunajšia 
matrika nedisponuje s novými matričnými údajmi o nich, napr. o uzavretí sobáša, narodení dieťaťa alebo úmrtí. Pri matričných udalostiach, ktoré sa stali v cudzine, 
informáciu môžeme zverejniť až po tom, čo matričný úrad dostane oznámenie o zápise z Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR. Mgr. Eva Matiová, matrikárka

S p o l o č e n s k á k r o n i k a SVOJE „ÁNO“
 SI POVEDALI

NAŠI NAJMENŠÍ

HASIČI BILANCOVALI ROK 2017

NAVŽDY NÁS 
 OPUSTILI
Terézia Potová, rod. Cifrová, 
 94-ročná, č. d. 208 
Bartolomej Horváth, 73-ročný, č. d. 137 
Margita Szvatová, rod. Vargová, 
 77-ročná, č. d. 131
Alžbeta Lešková, rod. Mrazková, 
 93-ročná, č. d. 78 
Milan Šimčák, 72-ročný, č. d. 192
Tibor Király, 49-ročný, č. d. 42 
Jana Bernátová, rod. Kundrátová
 92-ročná, č. d. 105

január
 Sarah Seligová, č. d. 280

február
 Sofia Szirmayová, č. d. 123
 Natan Jałowiec, č. d. 146

Miroslav Ondo, č. d. 265
 Bc. Lucia Dudášová, Košice-Juh
Vladimír Cako, č. d. 85 
 Jana Rybárská, Vajkovce 
Karol Koša, Sídlisko Ťahanovce
 Lucia Šutáková, č. d. 45
Peter Čigaš, č. d. 214
 Ing. Simona Vargová, Breznica
Michal Rešetár, č. d. 142
 Simona Gedrová, Bidovce
Alexandra Semanenková, č.d.146
 Jerzy Wojciech Jałowiec, Poľsko
Patrícia Horváthová, č.d. 4
 Ján Kaleja, Družstevná pri H.

Rok 2017 bol pre dobrovoľných hasičov rokom volebným. Zvolili si nové orgány od DHZ až po Snem 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na 5-ročné obdobie. V našom Dobrovoľnom hasičskom zbore (DHZ) 
zamerali činnosť na  výcvik, preškolenie nových členov, prácu s  mládežou, starostlivosť o  techniku, 
zbrojnicu a zabezpečenie výzbroje a výstroja členov. DHZ bol v obci viditeľný počas celého roka.

„S  družstvom dospelých a  družstvom 
dorastencov sme absolvovali previerku 
pripravenosti požiarnych družstiev v Roz
hanovciach“ – začínal odpočet v  Správe 
o činnosti DHZ Košická Polianka na vý-
ročnom zasadnutí DHZ. „Dorastenci 
získali pohár za 1. miesto. Zúčastnili sme sa 
cvičení v Ruskove, Slanci a Košiciach orga
nizované Hasičským a záchranným zborom 
(HaZZ). Mali sme jednu kontrolu z HaZZ 
zameranú na starostlivosť o pridelenú tech
niku. HaZZ nás preveril aj  vyhlásením 
pohotovosti pre prípad zásahu.“

„Výročná správa DHZ konštatovala, 
že v roku 2017 mali naši dobrovoľní hasiči 
16 výjazdov – 11 k požiarom, 3× k doprav
ným nehodám a 2× technické výjazdy. Okrem 
toho pomáhali pri obecnej zabíjačke, dve 
družstvá DHZ súťažili vo varení guľášu 
na Dni obce. Pomáhali pri príprave klzis
ka a  úprave ciestv obci a  okolí. Na  úseku 
práce s  mládežou sa venovali najmladším 
hasičom – žiakom ZŠ. Dosiahnuté výsledky 
boli oproti minulému roku trochu slabšie. 
Pod vedením svojho vedúceho Mgr.  Jozefa 
Beňu a  pomocníkov Braňa a  oboch Petrov 
Domonkošových reprezentovali ZŠ i  obec 
vo všetkých súťažiach 7. ročníka Ligy mla
dých hasičov okresu. V Popročskej chodbovici 

obsadili 4. miesto, halovej súťaži v Čani 12. 
miesto, v okresnom kole hry Plameň v Poproči 
8. miesto, v Čečejovskom pohári 10. miesto, 
v požiarnom útoku 4. miesto, v jednotlivcoch 
2. miesto. V Kecerovskom pohári sa naši mladí 
umiestnili na 10. a v Herľanoch na 6. mieste. 
V celoročnom hodnotení LMH obsadili naši 
mladí 8. miesto. Treba veriť, že po získaní do
statočných skúseností a kvalitnejšej príprave 
sa budú ich umiestnenia zlepšovať.“ 

TEcHNIKA JE RADOSť, ALE AJ ZÁVäZOK

DHZ má k dispozícii striekačky PPS-
12 a PP-8, auto IVECO Daily a proti-
povodňový príves. Robia hasičom radosť, 
ale znamenajú aj záväzok a zodpovednosť. 
Náš DHZ je zaradený do  skupiny  B 
a využil poskytnuté finančné prostriedky 
rezortu na doplnenie najnutnejšej výstroje 
a výzbroje. Toho, čo ešte treba, je oveľa viac. 

Prvým darom je život, druhým láska 
a tretím porozumenie.

Marge Piercy

Na zábere zľava: Dávid Kéder, Marek Horváth, Peter Minárik, Peter Domonkoš (tajomník 
DHZ), Tomáš Grendel, Braňo Domonkoš (referent mládeže) a Jozef Beňa (predseda DHZ)
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V správe sa konštatovalo, že spolupráca s obcou a jej staros-
tkou je veľmi dobrá. Poskytnuté prostriedkov rozpočtu obce 
boli použité na náhradné diely pre PPS-12, súťaže, školenia, 
dopravu družstiev na previerky a  súťaže, na pohonné hmoty, 
výstroj a výzbroj…

AKTIVITA ČLENV JE RôZNA

DHZ má 40 registrovaných členov. Nie všetci si plnia 
základné povinností: zaplatiť členský príspevok a  aktívne sa 
zapájať do činnosti…„Chýba nám viac zodpovednosti a disciplí
ny, bez nich v hasičstve nedokážeme veľa“ – zmienil sa predseda 
DHZ Mgr. Beňa vo výročnej správe. Ak sa dajú členovia zvoliť 
do funkcií, mali by potom aktívne pracovať počas celého vo-
lebného obdobia. Nezabudol ani pochváliť: „K najaktívnejším 
patria Marek Čigáš, František Horváth, Branislav a dvaja Petrovia 
Domonkošovci, Karol Gál, Miloš Horváth, Miroslav Horváth, 
z najmladších Dávid Kéder, Dávid Mrázko, Martin Karab, Peter 
Minárik, Tomáš Grendel…“ A v správe pokračoval: „Nezabúda
me ani na starších členov, ktorí už svoje odslúžili – pozývame ich 
na všetky akcie DHZ alebo ich osobne navštevujeme a oboznamu
jeme o našej činnosti. Naďalej nám vo väčšom počte chýbajú členky, 
máme ich zatiaľ päť.“ Záver výročnej správy patril vytýčeniu úloh 
na ďalšie obdobie:
• preškolenie preventívnych skupín, strojníkov, vodičov a pre-

ventivárov,
• príprava na previerky pripravenosti družstiev a mládeže,
• starostlivosť o výzbroj, výstroj a hasičskú techniku,
• brigády pri rekonštrukcii požiarnej zbrojnice,
• zabezpečenie prístupu k vodnému zdroju Torysa a potoku 

v spolupráci s obcou,
• spolupráca so ZŠ, obcou, ale aj okresným výborom DPO,
• získanie nových členov a ocenenie najaktívnejších,
• celkové zlepšenie práce ZO DHZ.

* * *
Úplne posledné slová výročnej správy DHZ patrili poďako-

vaniu všetkým aktívnym členom, starostke obce Mgr. Petrilovej 
a obecnému zastupiteľstvu, vedeniu ZŠ, sponzorom a priazniv-
com DHZ a každému, kto pomáha nášmu hasičskej organizácii 
v jej činnosti. 

* * *
V prvom polroku mal náš DHZ už 10 výjazdov (!). Vlani bolo 

za  celý rok 16  výjazdov. Absolvovali previerky pripravenosti 
mužov a dorastu v Kecerovciach. Aktívne sa zúčastňujú školení 
(strojník, veliteľ, základná príprava). Nechýbali na cvičení Fire-

Rescue v Medzeve a na všetkých súťažiach mladých hasičov – 
na Popročskej chodbovici, halovej súťaži v Čani a na okresnom 
kole hry Plameň v Čečejovciach. Naši mladí hasiči zabojovali 
t. r. aj v Čečejovskom pohári a Kecerovskom pohári. 

z výročnej správy a podkladov DHZ pripravil K.Dzugas

SÚ ŤA Ž O NAJL EPŠÍ GU Ľ ÁŠ
V  sobotu 25. 8. bude Deň obce Košická Polianka a  jeho 

súčasťou súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Variť sa bude 
od 10.00 hod. v areáli ZŠ. Jedinečná príležitosť pre všetkých 
šikovných kuchárov-kuchárky z obce i blízkeho okolia ! 

Registrácia je na  Obecnom úrade v  Košickej Polianke 
najneskôr do 20. 08. 2018 a na tel. č. 6854 184 a 0911 754 014, 
na ktorých môžete požiadať o bližšie informácie.

OSTATNé PODMIENKy: 

1. Príchod družstiev do areálu ZŠ o 10 : 00 hod.
2. Vlastný kotlík alebo kotlina, všetky suroviny a pomôcky 

potrebné na varenieguľáša.
3. Počet členov družstva je neobmedzený.
4. Dĺžka varenia je asi 4,5 hod.
5. Drevo, vodu, chlieb, misky, servítky, lyžice zabezpečí obec.
6. Poskytnutie vzorky guľášu porote 

na vyhodnotenie asi o 14 : 00 hod.
7. Ponúknutie guľášu jednotlivých 

súťažných kolektívov 
účastníkom Dňa obce 
za symbolickú sumu.

(OcÚ)

Naši dobrovoľní hasiči pri „ostrom zásahu“
Vysoký podiel slamy v konskom hnojisku 

bol asi príčinou samovznietenia

Takto sa zo saponátu „dorába“ veľká pena
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O ČOM SA PÍSALO 
 V ŽKP pred 30 rokmi

V ÝSLEDK Y Ž AT V Y V  AGROKOMPLEX E
Žatevné práce sa t. r. (poznámka: 1988) začali 21. júla a  trvali do  1. augusta, t. j. 10 dní. 

Počasie poľnohospodárom mimoriadne prialo, preto sa žalo nepretržite, okrem 30. júla, kedy 
napršalo 7 mm vody. To zapríčinilo prerušenie prác. Plán tohtoročnej žatvy ukladal zožať 160 ha 
(hektárov) ozimnej pšenice a 80 ha jarného jačmeňa. 

Plánované a skutočné výnosy:
* pšenica: 6240 q zo 160 ha; 39 q z 1 ha skutočnosť: 9413 q;  58,83 q z 1 ha
* jačmeň: 2880 q z         80 ha; 36 q z 1 ha skutočnosť: 3116 q;  38,95 q z 1 ha 
(q = metrický cent = 100 kilogramov)

Vidíme, že dosiahnuté výnosy sú skutočne vysoké. Pri zabezpečovaní tohtoročnej žatvy sa 
zúčastnilo päť osádok kombajnov E 512. S ich priebežnými výsledkami oboznamoval občanov 
rozhlasový krúžok denným vysielaním. 

O dobrej práci kombajnistov svedčia ich výsledky:
osádka č. 1 František Čislák, Pavol Fedor 1985 q
osádka č. 2 Ľuboš Poľaško, Vladimír Varga 1533 q
osádka č. 3 Juraj Totík, Ladislav Klik 2237 q
osádka č. 4 Imrich Palenčár, Milan Sajko 2953 q
osádka č. 5 Michal Orlovský, Milan Moroň 3758 q 

Z prehľadu výsledkov vidieť, že najlepší výkon tohtoročnej žatvy dosiahla osádka kombajnu 
č. 5. Poďakovanie za vynaloženú námahu a dosiahnuté výsledky patrí však všetkým osádkam, 
ktoré neváhali pracovať aj v predĺžených zmenách, niekedy až do 22.00 hodiny. 

Odvoz od kombajnov zabezpečovali vodiči Ján Rybár, Milan Šimčák, Jozef Drozda a Štefan 
Béreš. Aj oni sa v nemalej miere zaslúžili o vysoké výnosy a minimálne straty dobrým tech-
nickým stavom svojich vozidiel. Slamu zo zožatých hektárov zvážali traktoristi Jozef Borovský, 
Milan Botta, Ondrej Jesenský a v posledných dňoch aj František Čislák. Aj im patrí poďakovanie 
za statočnú prácu. Stohovanie slamy zabezpečovali Miloš Takáč, Róbert Balogh František Jen
druščák a Ján Kapusta, podmietku po zbere uskutočnili Milan Botta, Jozef Borovský, Vasil Babečko 

V roku 1988 vychádzal „ŽIVOT Košickej Polianky“ ako dvojmesačník písaný na písacom 
stroji a rozmnožovaný cyklostylom. Táto technika neumožňovala publikovať vtedy ešte 
čiernobiele fotografie. Prinášame vám, vážení čitatelia, ďalšie nahliadnutie do našej 
obce, akou bola pred tromi desaťročiami. Mladým súčasníkom to bude na poznanie, nám 
starším na zaspomínanie. ŽKP č. 3/1988 informoval aj o žatevných prácach v našom 
katastri a o formách družobných vzťahov obcí s rovnakým názvom „Polianka“. 

a Ondrej Jesenský. Obrovské úsilie a námahu 
vynaložili pracovníci skladu a expedície obi-
lie Miroslav Hudák a  Ladislav Dudáš, ktorí 
neváhali pracovať v  predĺžených a  nočných 
zmenách. Veď čo by bolo z dobrých výnosov. 
Keby sme ich nevedeli kvalitne a načas pre-
triediť a uskladniť.

O výborné výsledky kombajnistov a vôbec 
všetkých pracovníkov, ktorí sa do tohtoročnej 
žatvy zapájali, sa vo veľkej miere zaslúžili 
svojou kvalitnou a bohatou stravou kuchárky 
Pavlína Rusnáková, Mária Čontošová a vodič 
Avie František Bodnár s Danou Battovou, ktorí 
dovážali stravu poľnohospodárom priamo 
na polia. 

Tohtoročná žatva sa vydarila, veď obilniny 
boli splnené na 137 %. Čo si na záver priať: 
Hádam len to, aby zo zožatého a vymláteného 
obilia sme piekli vždy len mäkkučký a chrum-
kavý chlebík a aby ho bolo vždy dosť na stole.

Vladimír Bystran
riaditeľ MKS (krátené)

O  PU TOV N Ý POH Á R POLI A NOK

Za účasti futbalových mužstiev a verejnosti zo Sečovskej, 
Blatnej a Košickej Polianky sa uskutočnil v Košickej Polianke 
v poradí už 6. ročník družobného futbalového turnaja o „Pu-
tovný pohár Polianok Východoslovenského kraja“. Favorit-
mi turnaja boli domáci futbalisti, ktorí obhajovali víťazstvo 
z  predchádzajúceho ročníka. Ten sa uskutočnil na  ihrisku 
v Sečovskej Polianke.

Po  výsledkoch Sečovská Polianka–Blatná Polianka 2 : 3, 
Košická Polianka–Sečovská Polianka 7 : 0 a  Košická Po-
lianka–Blatná Polianka 5 : 1 zvíťazili domáci futbalisti pred 
futbalistami z Blatnej a Sečovskej Polianky. 

Karol Dzugas

Po troch desaťročiach si iste nik nepamätá, či z tej-
to prehustenej situácie pred jednou z polianskych 
bránok padol gól. Určite však vieme, že v tomto 
turnaji nešlo vôbec o góly a víťazstvá

Kuchyňa na Veľkochove ošípaných. Fotografovi 
zapózovali Mária Horváthová, Marta Čon-
tošová a Jolana Slezáková

Alegorický voz Agrokomplexu s  technológiou 
chovu nosníc sa chystá do prvomájového sprie-
vodu v Košiciach
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Š POR T

Prechod je po  35 rokoch silno zapí-
saný v povedomí našej obce a turistickej 
verejnosti blízkeho okolia. V  ostatných 
rokoch sa podujatia zúčastňovala stále 
väčšia skupina záujemcov z  košických 
turistických klubov. Prepravu na začiatok 
pešieho prechodu do Dargovského prie-
smyku bolo nutné uskutočniť „na otočku“ 
opakovaným odvozom. To veľmi narúšalo 
plynulosť celej akcie i  jej ekonomiku. 
Podujatie je pritom určené predovšet-
kým obyvateľom dvoch obcí s rovnakým 
názvom Polianka, ktoré toto podujatie 
organizujú už štvrté desaťročie pod ná-
zvom „Z Polianky do Polianky“. Svedčí 
to aj slogan z prvého ročníka v roku 1984 
„Za poznaním a priateľstvom“. Regulácia 
účasti prostredníctvom výšky zápisného 
a  podmienenia účasti predchádzajúcim 
prihlásením sa záujemcov „zvonku“ sa 
tohto roku podarila. Na prezenciu nám 
prišlo 58 našincov a záujemcov z okresu 
Košice-okolie. Akurátne zaplnený auto-
bus. V  autobuse zo Sečovskej Polianky 
ich prišlo o trochu menej, spolu nás bolo 
107. Od 6 do 77 rokov. 

TEšÍ NÁS ÚČASť MLADÝcH RODÍN

Potešujúca je stále väčšia účasť mladých 
rodín z našej obce. Ide o jedinečnú príle-
žitosť stráviť pekný deň v jarnej prírode 
rodičov so svojimi deťmi. Odporúčame ju 
ďalším. Trasa v párnych rokoch je ľahšia, 
má menšie prevýšenie ako trasa v nepár-
nych rokoch do Sečovskej Polianky. Už 
tretí rok vedie výlučne po značkovaných 
turistických chodníkoch – hrebeňovom 
červenom po chatu Rakaťa na Črepníku 
(10 km) s  napojením na  zelenú značku 
po  Farský les (2 km). Posledný úsek 
sa ide po  žlto značenom úseku (4 km) 

do Ďurkova. Pred tromi rokmi ho Sek-
cii značenia KST navrhli, vyznačkovali 
a udržiavajú značkári z Košickej Polianky. 

Oblasť Okrúhleho vrchu v  polovici 
prechodu získala mimoriadnu „pridanú 
hodnotu“ v  podobe informačnej tabule 
na  mieste bývalého Loveckého zámku 
Forgáčovcov, osadením lavičiek a stolov 
z  pologuľatiny okolo niekoľkých bez-
pečných ohnísk. Obnovený bol pôvodný 
hrob výnimočného grófa Štefana Forgáča 
v blízkosti zámku. Vynovené sú aj všetky 
turistické smerovníky v tejto časti Slan-
ských vrchov.

V kultúrnom dome v našej obci sme si 
všetci dobre pochutili na skvelom guľáši-
ku spod varešky poslanca R. Papáča a jeho 
turistických pomocníčok. Najmladšia 
na trase bola Nina Hrabkovská a najskôr 
narodeným Ladislav Ivan z  Bystera. 
Na pamiatku si prevzali od organizátorov 
vecné ceny. „Emeritný starosta“ Sadov 
nad Torysou a predseda DHZ Jozef Beňa 
aj preukaz čestného člena KST Košická 
Polianka za mnohoročnú účasť. Mnohí sa 
domov vrátili nie iba s príjemnými zážit-
kami, ale aj tombolovými cenami po tom, 
čo sa pri losovaní na ich usmiala šťastena.

Sponzormi 35. ročníka boli: Obec 
Košická Polianka, Mikroregión Hornád, 
Mikroregión Rudohorie, odbor krízové-
ho riadenia OÚ Košice-okolie, advokát 
JUDr. Jozef Čelinák, Turistický klub Med-
vede Čaňa a rodina Dzugasová.

KST/kdz

Z POLIANKY DO POLIANKY
O JUBILEJNOM 35. ROČNÍK U PRECHODU 

Tridsiate piate pietne zamyslenie sa pred pamätníkom 
v Dargovskom priesmyku

PRIPRAVUJEME   a pozývame
Starostka obce a poslanci obecného 
zastupiteľstva vás všetkých srdečne 

pozývajú na:

DE Ň OBCE 
v sobotu 25. 8. 2018

|
2. ročník bežeckých pretekov

KOŠICKOPOLIANSKA 
DESIATKA

v sobotu 27.10.2018
|

Bližšie informácie nájdete 
na stránke obce: 

www.kosickapolianka.sk 

Foto: JaMi
 Toto číslo malo uzávierku 3. 7. 2018.



ZO ZELEN ÝCH STOLOV
Aj na konci tohtoročnej „ping-pongovej sezóny“ sa uskutočnil v našej obci tra-

dičný stolnotenisový turnaj. Obecná samospráva ho usporiadala v ostatnú marcovú 
nedeľu v sále KD. O ceny starostky obce sa tentokrát bojovalo v jednej zlúčenej ve-
kovej kategórii. Po odohratí všetkých zápasov systému každý s každým bolo poradie 
na medailových miestach: 

1. Michal Kuročka
2. Richard Behún
3. M a r e k  B e h ú n     (kdz) 

TURNAJ V MINIFUTBALE

Š POR T

Turnaj v  minifutbale na  multifunkč-
nom ihrisku s umelou trávou v našej obci 
má už svoje stabilné miesto v športovom 
kalendári našich amatérskych futbalistov. 
Zúčastňujú sa ho 5-členné družstvá do-
mácich i cezpoľných hráčov – tínedžerov 
i mužov. V tomto roku sa uskutočnil 6. ja-
nuára. Zúčastnilo sa ho 6 tímov, ktoré hrali 
systémom každý s každým. Zahrali si teda 
„do sýtosti“. Poradie nebolo až také dôle-
žité. Podstatnejšie bolo to, že sa desiatky 
chlapcov a mladých mužov aktívne veno-
vali športovaniu a urobili niečo užitočné 
pre svoje zdravie a kondíciu.  (kdz)

Miniihrisko, minibránka, ale maxisnaha 
hráčov  Foto: Ivana Šimčáková 

| 
O Z N A M
chovateľom ošípaných 
v okrese Košice-okolie

| 
Regionálna veterinárna potravino-

vá správa Košice-okolie upozorňuje 
všetkých občanov – chovateľov ošípa-
ných aj neregistrovaných,v nárazníko-
vej zóne afrického moru ošípaných,že 
v prípade úhynu domácej ošípanej je 
majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn 
ihneď nahlásiť Regionálnej veterinár-
nej a potravinovej správe Košice-oko-
liena telefónne číslo 055/7294391 
alebo mobilné číslo 0917  619  674 
a  príslušnému súkromnému vete-
rinárnemu lekárovi.

Nárazníková zóna afrického moru 
ošípaných (AMO) bola vyčlenená ako 
oblasť,ktorá zahŕňa celý okres Košice-
-okolie a je to zóna s aktívnym moni-
toringom Afrického moru ošípaných. 

Povinnosť nahlásiť úhyn zvieraťa 
a podozrenie z nákazy vyplýva cho-
vateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. 
o  veterinárnej starostlivosti v  znení 
neskorších predpisov a  následných 
právnych predpisov. Pri nedodržaní 
týchto povinností hrozí chovateľovi 
sankcia v  zmysle platnej legislatívy 
a  to vo výške od  400 do  1000 eur 
v prípade fyzickej osoby a od 10 000 
do160 000 eur v prípade fyzickej oso-
by podnikateľa alebo právnickej osoby.

Chovateľ je povinný okrem toho 
podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona 
oznámiť na  hore uvedené telefónne 
čísla aj dátum, čas a miesto vykonania 
domácej zakáľačky minimálne jeden 
pracovný deň vopred.

MVDr. Štefan Karahuta, regionálny 
veterinárny lekár

Keď zaplače Margita (13.7.), bude 
dažďov dosýta.
    slovenské príslovie

Text a foto: kdz

Spoločný záber aktérov tohtoročného turnaja v minifutbale


