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PREDSTAVUJEME OBCE/INZERCIA

obec POLOMA
na oltári v kostole. Uprostred obce stojí kaplnka Snežnej Panny
Márie. Postavili ju v r.1892, keď
pred sviatkom Panny Márie Snežnej hrubá vrstva ľadovca pokryla celý chotár a úroda bola
úplne zničená.
Rím.-kat. kostol Najsv. trojice

KP120

Obec Poloma
 Obecný úrad: 082 73 Poloma 120
Tel., fax: 051/4597235
Mobil: 0907994963 – starosta obce
0911867676 – kancelária OcÚ
Mail: ocupoloma@stonline.sk
Web: www.poloma.sk
Okres: Sabinov, Kraj: Prešovský,
Región: Hornotoryský
 Starosta obce:
Ing. Pavol Hanušovský
• Počet obyvateľov: 945
• Rozloha: 882 ha
• Prvá písomná zmienka: v r. 1330

Historické názvy obce: najstaršie listiny Polom, Palim, r. 1427
Polon, r. 1689 Polyom, r. 1773 Poloma, r. 1786 Polom, r. 1927 Poloma
Obec je jedným z najvyššie položených sídlisk v Šariši. V strede obce je nadmorská výška 605
m. Leží na severo - východnom
úpätí Levočských vrchov.
Súčasťou obce je Základná škola
s materskou školou s vlastnou
právnou subjektivitou. Základná
škola má 1. – 4 . ročník .
Kostol, zasvätený Najsvätejšej
Trojici, v obci existoval už v
r.1330, keď tu bola aj farnosť. Väčšie opravy sa na ňom vykonali v
r. 1899 a 1924. V rokoch 1990 –
1995 bol generálne opravený Z
umelecko-historických pamiatok si pozornosť zaslúži predovšetkým neskorogotická plastika
Boha Otca s mŕtvym Kristom a
postavami anjelov z dielne Majstra Pavla z Levoče umiestnená

V roku 1953 bol v obci zavedený
telefón. Asfaltové komunikácie
v obci boli vybudované v roku
1975 a ich generálna rekonštrukcia prebehla v roku 2007 z financií EÚ, štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.
V roku 1960 bola naša obec napojená na elektrickú sieť a v r.
2000 prebehla generálna rekonštrukcia NN siete, ako aj rozšírenie NN siete v obci.
V r. 1962 bola vybudovaná štátna cesta III. triedy zo Šarišských
Draviec, ktorá bola v r. 2005
kompletne zrekonštruovaná. V r.
1973 sa ukončila výstavba verejného vodovodu v obci, v r. 1976
sa ukončila výstavba nového
nákupného strediska a v r. 1984
bola otvorená nová budova materskej školy. V roku 1991 sa začala výstavba nového kultúrneho domu, ktorý bol otvorený v
roku 1996. Kultúrny dom so zariadenou kuchyňou je tepnou

kultúrneho a spoločenského života v obci a je veľmi často využívaný nielen pre obecné akcie
ale aj pre usporiadanie rôznych
spoločenských akcií našich občanov – svadieb, krstín, jubileí,
karov.
V roku 2003 sa realizovala v obci
kompletná rekonštrukcia verejného osvetlenia a v roku 2004
úplná rekonštrukcia verejného
rozhlasu.
Nová požiarna zbrojnica bola
postavená v obci v r. 2005, a Výrobňa zámkovej dlažby v r. 2006,
Hmotné statky našim občanom
pomáhajú napĺňať štyri predajne potravín a pohostinstvo. V
roku 2007 bola naša obec splynofikovaná.
Dominantnou aktivitou v obci
bolo a je poľnohospodárstvo. V
súčasnosti realizujú poľnohospodársku výrobu štyri právne
subjekty.
Obec prechádza v súčasnosti
rozsiahlymi zmenami a vládne
tu permanentne intenzívny stavebný ruch. Jednak je to súkromný stavebný ruch pri výstavbe nových rodinných domov, ale realizujú sa aj obecné
projekty, ktoré významným
spôsobom ovplyvňujú život v
obci. Je to predovšetkým čerstvo
ukončená prístavba a nadstavba polyfunkčného obecného domu, ktorá bola skolaudovaná v
septembri tohto roku. Projekt sa
podarilo zrealizovať z Programu
rozvoja vidieka pomocou zdrojov EÚ, štátneho rozpočtu, ako
aj vlastných finančných prostri-

edkov z úveru. Dom bude slúžiť
všetkým obyvateľom našej obce.
Budú sa mať kde realizovať organizácie obce. V objekte je aj telocvičňa. Budova základnej školy s materskou školou prebehla
v r. 2011 rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou. Pomocou
projektu Zmena palivovej základne ZŠ Poloma a následne
získaných financií zo zdrojov
EÚ, štátneho rozpočtu, ako aj zo
zdrojov obce, bola kompletne
zrekonštruovaná kotolňa, bol
inštalovaný nový poloautomatický kotol na biomasu, bola
zrealizovaná aj výmena rozvodov ÚK a radiátorov, bol postavený nový sklad na drevnú štiepku a bola zakúpená technológia na výrobu štiepky – traktor,
príves a štiepkovač.
Kotol na biomasu má aj rekonštruovaný polyfunkčný obecný
dom. Teplo by tak malo byť podstatne lacnejšie v oboch budovách.

Polyfunkčný obecný dom

V súčasnosti prebieha výstavba
6 bytových jednotiek - nájomných obecných bytov, ktorý je financovaný z prostriedkov ŠFRB
a úveru.
Obec podala ešte viacero projek-

tov prospešných pre obec na získanie financií, ktoré sú v hodnotiacom procese.
V obci máme vybudované futbalové ihrisko a viacúčelové asfaltové ihrisko, ktoré uspokojujú
športových nadšencov našej obce.
Veľkým prínosom pre našich
občanov je skutočnosť, že od
1.4.2012 (po 11-tich rokoch práce) máme ukončený Register
obnovenia evidencie pozemkov
na takmer ideálny stav. Skoro
každá parcela má len jedného
vlastníka, pričom Slovenský pozemkový fond nemá v extraviláne obce ani m2.
Spoločenské a športové organizácie v našej obci:
Folklórna skupina Polomjanka ,
TJ Podhoran Poloma, Dobrovoľný hasičský zbor a SČK a cirkevný spevácky zbor pri rím.-kat.
kostole Najsv. Trojice.
Najväčšou tradičnou už 11- ročnou kultúrnou nadregionálnou
akciou v obci je stretnutie občanov obcí Slovenska s názvom
Poloma – sú to: Poloma , okr. Sabinov, Gemerská Poloma, okr.
Rožňava, Polomka, okr. Brezno a
posledný rok sa pripojila obec
Pustá Polom, okr. Opava, z Českej republiky, ktoré sa každoročne stretnú vždy v inej obci na
tzv. Polomskom dni, kde si zmerajú sily v rôznych športových a
zábavných disciplínach, a obohatia deň aj kultúrnym programom prostredníctvom svojich
folklórnych súborov. Tento rok
sa Polomský deň uskutočnil v

Poloma - pohľad z Čiernej hory

českej Pustej Polomi a na budúci rok bude hostiteľom tejto akcie naša obec.
Ďalšie kultúrne akcie, ktorú organizuje naša FS Polomjanka v
spolupráci s obcou, je program
Pod polomskú hurečku - na tejto akcii vystupujú rôzne folklórne súbory a skupiny z blízkeho i
vzdialeného regiónu - , ako aj
Fašiangy s Polomjankou.

FS Polomjanka

Záverom treba dodať, že ešte nemáme v obci všetko, čo by sme
chceli. Z inžinierskych sietí nám
chýba kanalizácia (pripravuje sa
projektová dokumentácia na
stavebné povolenie). Potrebný je
nový cintorín, dom smútku, nové sociálne zariadenia na futbalovom ihrisku, športový areál
pri obecnom dome a iné. Všetko
je však podmienené časom a dostatkom financií...

