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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA
Témou týchto dní vo Vašich domácnostiach je daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.
Nie koniec januára, ale až 28. február je posledným dňom kedy treba podať daňové
priznanie k dani z nehnuteľnosti. Dôvodom posunutia termínu je nový zákon číslo 582/2004
Zb., ktorý nadobudol účinnosť 1. novembra 2004. Podľa neho priznanie v tomto roku
podáva takmer každý majiteľ nehnuteľnosti, či už je to fyzická osoba, alebo právnická
osoba, teda každí kto vlastní byt, pozemok, alebo rodinný dom, garáž, chatu, prípadne inú
stavbu.
Základným princípom oslobodenia od dani z bytov a novostavieb je taký, že ak v roku
2004 a v predchádzajúcich rokoch boli poskytnuté oslobodenia uplatnenia nároku na
oslobodenie v daňovom priznaní tak, ako to určoval zákon číslo 317/1999 Zb., tie ostávajú v
platnosti aj naďalej, až do ukončenia lehoty rozhodnutia na oslobodenie.
Po daňovom priznaní Vám bude zaslaný platobný výmer, kde bude uvedená výška
čiastky na zaplatenie. Zaplatiť ju treba do 15 dní od doručenia platobného výmeru.
Je len samozrejmé, že Vás zaujíma výška poplatkov a miestnych daní (prehľad
poplatkov dostanete pri vydávaní tlačiva a môžete sa s ním oboznámiť aj na ďalšej strane
tohto Spravodaja). Snahou Obecného zastupiteľstva bolo s citom postaviť jednotlivé
sadzby tak, aby sa to príliš nedotklo občana a tiež aby obec mohla zabezpečiť bežný chod
samosprávy.
Tak ako som už uviedol v minulom čísle, po fiškálnej decentralizácii bude nasledovať
komunálna reforma, čo znamená, že obce, ktoré nebudú mať peniaze na rozvoj budú
nútené zlučovať sa.
Jozef Jamrich
starosta obce
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
1) SADZBY NA ROK 2005 PRE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
A) Pozemky
hodnota v Sk/m2 *
Orná pôda
TTP
Záhrada
Nádvoria
Stavebné p.
Ostatné pl.
Lesný

ročná sadzba **

4,50
0,60
40
40
400
40

0,75 %
0,75 %
0,75 %
0,75 %
0,75 %
0,75 %
0,50 %

B) Stavby
2

ročná sadzba v Sk/m
a) na bývanie a ostatné stavby,
tvoriace prísl. k hl. budove
b) na poľnoh, produkciu
c) rekreačných chát
d) sam. st. garáž
e) priemyselné
f) na podnik. a zár. čin.
g) ostatné (na dvore okr. garáže)

1,50
2
5
5
7
10
1

2

viacpodlažné v Sk/m
1,50
7
10
10
10
1

C) Daň z bytov
- byty
- nebytové priestory

1,50
1,50

*) hodnota podľa zákona číslo 582/2004 Z.z.
**) ročná sadzba podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce 11/2004, ktorá platí
pre občanov Podkoníc
2) DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR
Dňa 21.1.2005 sa v Kresťanskom dome uskutočnila výročná členská schôdza
Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Podkoniciach. Bola predložená správa o činnosti
za rok 2004 ako aj správa o hospodárení.
V diskusii vystúpil starosta obce, ktorý konštatoval celkové zlepšenie činnosti DHZ.
Taktiež sa vyslovil pochvaľne o rôznych akciách, ktoré pripravil DHZ v roku 2004 ako: Deň
detí s požiarnou technikou a preventívna kontrola rodinných domov, kde bola veľmi
zodpovedne preverená ochrana pred požiarmi.
Konštatoval tiež, že sú plánované finančné prostriedky pre rok 2005, kde sa jedná o
vybavenie požiarnej zbrojnice.
Záverom svojho vystúpenia poďakoval za pomoc pri rôznych akciách v roku 2004 a do
nového roku 2005 zaželal veľa zdravia a chuti do ďalšej práce.
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3.) OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
Dňa 28.1.2005 zasadalo Obecné zastupiteľstvo, kde hlavným programom bolo
vyriešenie nového nájomcu pre Chatu Pleše, nakoľko k 1.3.2005 dal výpoveď
predchádzajúci nájomca Bc. Machava. Obecné zastupiteľstvo schválilo vypísanie
výberového konania na obsadenie nájomcu pre Chatu Pleše od 1.3.2005. Záujemcovia sa
môžu prihlásiť s podnikateľským zámerom do 15.2.2005 na Obecnom úrade.
4.) DÔLEŽITÉ TERMÍNY - UPOZORNENIE
do 31.1.2005 - bolo potrebné zaplatiť daň za psa
do 31.1.2005 - bolo potrebné priniesť oznámenie o prevzatí plnenia povinností
za komunálne odpady
do 28.2.2005 - je daňovník (občan) povinný podať daňové priznanie o dani
z nehnuteľností (tlačivá sú k dispozícii na Obecnom úrade)
do 31.3.2005 - je povinnosť zaplatiť za vývoz odpadu (t.j. 280 Sk za osobu)
11.2.2005 - uskutoční sa zber separovaného odpadu

VAŠE PRÍSPEVKY

.

KAPUSTNÉ KORENE
Po založení JRD v Podkoniciach viac ľudí ostalo bez práce a preto si hľadali
zamestnanie v okolitých priemyselných podnikoch. Tak aj jedna teta našla si prácu
upratovačky v odbornom učilišti pri väčšom priemyselnom podniku. Teta mala za prácu
v.učilišti mesačnú mzdu a každý deň obed v učilištnej jedálni. Pre tetu, ktorá vyrastala
v.tvrdých podmienkach bol tento obed prepych v stravovaní, veď každý deň sa podávala
veľká porcia mäsa, vždy v inej úprave.
Pri tomto terajšom blahobyte, keď sa teta pozrela dozadu na svoju skromnú minulosť
v.stravovaní, prišlo jej veľmi ľúto jej synovca Janka, ktorý stále pracoval doma na
poľnohospodárstve a preto sa rozhodla, že ona na učilišti skonzumuje len 1-2 tanieriky
polievky a hlavný chod, vždy rôznym spôsobom pripravené mäsko, zoberie domov
synovcovi.
Janko si na túto pravidelnú donášku mäska zvykol. Aj tento deň teta oznamovala
Jankovi, že dnes má vyprážané mäsko. Janko si s chuťou zahryzol do mäska, ale bleskove
všetko vypľul z úst na podlahu a kus mäsa, čo mal v rukách zahodil do kúta zo slovami: "Fúj,
veď ťa oklamali, miesto mäsa ti dali vyprážané kapustné korene.
Jankova mama s tetou zodvihli z kúta zbytok vyprážaného obeda a podrobnou pitvou
zistili, že to naozaj nie je mäso, ale vyprážaný kapustný koreň, sypali sa pripomienky na
tetinu hlavu. Teta celý večer plakala, prečo si z nej spravili taký posmech.
Na druhy deň prišla teta s plačom do kancelárie vedúceho učilišťa a hovorila, že všetku
pridelenú prácu sa snaží vykonávať svedomite, že prečo sú s ňou nespokojní, keď jej včera
na posmech vyvarili kapustný koreň. Vedúci tetu upokojil. Zavolal vedúcu kuchárku a
požiadal ju, aby mu budúci týždeň, keď budú pripravovať podobný obed ako včera, zavolala
tetu, aby videla ako sa taký obed pripravuje.
O týždeň sa teta dozvedela, že ten vyprážaný kapustný koreň sa volá vyprážaný karfiol
a pripravili ho pre celé učilište.
Vladimír Očenáš, č.d. 72
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KULTÚRA
ZAUJALO NÁS
Pavol Socháň (1862 - 1947) - maliar,
etnograf, divadelník dramatik, výskumník,
publicista, fotograf, zanietený národovec,
nestor národopisnej fotografie na Slovensku
zaznamenával bohatstvo a krásu ľudovej
tvorivosti, krásu a zvyky vidieckeho ľudu.
Takto vydal okolo 400 rôznych pohľadníc.
Tematicky boli zamerané národopisne (kroje,
zvyky, zábava, príroda, hrady, mestá a obce,
veduty).
Je naozaj pozoruhodné, že v jeho
zbierke sa nachádza aj fotografia Ženy z
Podkoníc zo série "Slovenské kroje" (1913),
z čoho predpokladáme, že nie je vylúčené,
že fotograf zablúdil aj do Podkoníc, ktoré v
tom čase boli pre neho tematicky zaujímavé.
Kto je ženou na fotke nie je známe a tak
milí občania možno touto cestou zistíte
identitu osoby, ktorá patrila práve do vašej
rodiny.
Vladimíra Turčanová
FAŠIANGOVÉ RECEPTY STARÝCH MATERÍ
Chrapne I.
Potrebujeme: 1 kyslá smotana, 1 hrnček hladkej múky, 1 hrnček hrubej múky, 1 hrnček
práškového cukru, 1 lyžička sódy bikarbóny, 1 vajce a soľ.
Cesto vymiešame, rozvaľkáme a vykrajujeme štvorce alebo obdĺžniky a do zlatista
vyprážame na rozpálenom oleji.
Chrapne II.
Potrebujeme: 15 dkg hladkej múky, 3,5 dkg masla, 3,5 dkg práškového cukru, 2 žĺtka,
2.lyžice kyslej smotany a 1 lyžica rumu.
Vypracujeme vláčne cesto. Prikryjeme ho obrúskom a necháme pokysnúť 1/2 hodiny.
Na pomúčenej doske cesto niekoľkokrát rozvaľkáme a preložíme ako lístkové cesto.
Vyvaľkáme a ostrôžkou povykrajujeme obdĺžniky, ktoré v strede prekrajujeme. Vypražíme
a ešte teplé posypeme práškovým cukrom s vanilkou.
Dobrú chuť !
FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
Dňa 4. 2. 2005 (piatok) usporiada Dobrovoľný hasičský zbor v Podkoniciach
Fašiangovú zábavu v Kultúrnom dome. Do tanca Vám bude hrať živá hudba z Hrochote.
DIVADLO
Dňa 27. 2. 2005 (nedeľa) o 17.00 hod. sa v našom Kultúrnom dome uskutoční
premiéra divadelnej spevohry v 3 dejstvách Srdiečko z lásky. Všetci ste srdečne vítaní!

PODKONICKÝ Spravodaj

Február 2005

4

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
TRADÍCIE V ŠKOLE
Každý rok sa v podkonickej škole snažíme aspoň sčasti uchovávať zvykoslovné
tradície.
V zimnom období regionálna výchova už druhýkrát vyúsťuje do tzv. "Koledy". Deti
vybraté podľa výchovno-vyučovacích výsledkov s koledami a novoročnými vinšami
navštívia Obecný úrad, faru, Poľnohospodárske družstvo a obchod.
Tradične kalendárny rok končíme nácvikom vianočnej besiedky, ktorá je ako ináč
popretkávaná zvykmi našich predkov.
V septembri minulého roka deti z 1. a 2. ročníka navštívili Dom remesiel v Slovenskej
Ľupči. Žiaci sa dozvedeli o rôznych aktivitách, ktoré sa tu organizujú, videli fotografie z
týchto podujatí dozvedeli sa viac o histórii tkáčskeho stavu - krosien a o tkaní, ktoré bolo
typické aj pre Podkonice.
V zimnom období sa už deti v rámci regionálnej výchovy stretli s ľudovými
remeselníkmi z našej obce s pánmi Jozefom Kostúrom, Jaroslavom Kostúrom a Jozefom
Polónym. Priamo vo svojich dielňach porozprávali a ukázali deťom ako sa zhotovujú
zvonce, fujary a črpáky. Aj touto cestou sa im chcem poďakovať za prijatie. Teším sa, že sa s
nimi v tomto roku opäť uvidíme.
V jarnom období sa sústreďujeme na nácvik programu ku Dňu matiek. Program
zvyčajne koncipujeme tak, aby
sme načreli aj do histórie našich
otcov. V máji naše deti ešte
vystupujú na Turičnom jarmoku v
Slovenskej Ľupči.
Všetky tieto folklórne aktivity,
ale aj mnohé iné, ktoré verejnosti
neprezentujeme obohacujú duchovný svet detí a pomáhajú im
vytvárať dobrý vzťah k svojej
dedine.
Obrázok: Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 2.2.2005 o 15.00 hod. v Základnej škole. Pozývame
týchto predškolákov a ich rodičov:
1. Veronika Ivaničová
2. Lenka Booczová
3. Filip Bánovčan
4. Monika Slobodníková
5. Nikol Slobodníková
6. Tomáš Koctúr
HUDOBNÉ VZDELANIE PRE DETI
Od budúceho školského roka sa budú deti zo Základne školy s materskou školou môcť
vzdelávať po hudobnej stránke v hre na flaute pod dohľadom odborníka zo Základnej
umeleckej školy v Brusne, v prípade, že sa prihlási 8 žiakov (predškolákov, prvákov, alebo
druhákov).
Mgr. Mária Turčanová
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POLNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

PD
PODKONICE

Poľnohospodárske družstvo v Podkoniciach v snahe o lepšiu informovanosť a
spoluprácu s vlastníkmi poľnohospodárskej pôdy v jeho užívaní využíva miestny
spravodaj.
1. Podľa Zákona č.3/2005 Zb., ktorým sa dopĺňa Zákon 42/1992 Zb. o úprave
majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších
predpisov § 33c odst.2 sú oprávnené osoby povinné predložiť družstvu ako emitentovi
podielnických listov osobné údaje potrebné na označenie účtu majiteľa cenných papierov.
Majetkový podiel oprávnenej osoby na transformovanom družstve je stanovený na základe
kritérií schválených Valným zhromaždením oprávnených osôb Poľnohospodárskeho
družstva v Podkoniciach dňa 6.decembra 1992 v zmysle uvedeného zákona. V roku 1996
boli družstvom vydané podielnické listy a všetky oprávnené osoby boli vyzvané o urýchlené
zriadenie účtu v Stredisku cenných papierov a oznámenie na družstvo.
Opätovne vyzývame všetkých, ktorí na našu predchádzajúcu výzvu nereagovali,aby v
termíne do 30.apríla 2005 doručili na družstvo číslo účtu centrálneho depozitára cenných
papierov, aby sme si mohli splniť povinnosť do 31.mája 2005 oznámiť údaje o podielnických
listoch centrálnemu depozitárovi cenných papierov. Naša výzva sa týka aj dedičov
majetkových podielov, ktoré boli predmetom dedičského konania.
2. V roku 2004 sme ukončili odsúhlasovanie vlastníkov pôdy a boli uzatvárané nové
zmluvy o nájme. Niekoľko vlastníkov pôdy si dalo tú prácu a predložilo doklady o vlastníctve
pôdy, avšak predloženú nájomnú zmluvu nevrátilo späť na družstvo. Podľa nájomnej
zmluvy bod 3.b nájomca je povinný k 1.aprílu ročne pozadu uhradiť nájomné. Vlastníci,
ktorí vrátili nájomné zmluvy a mali záujem o úhradu v naturáliách boli uspokojení ešte v
roku 2004. Keďže sa blíži dátum splatnosti prosíme tých vlastníkov, ktorí ešte nedoručili
podpísané nájomné zmluvy, aby tak urobili do 28.2.2005.
3. Značne veľká výmera nami užívanej pôdy je evidovaná ako pôda neznámych
vlastníkov a nájomné za túto platíme Slovenskému pozemkovému fondu. Na družstve
máme podklady pre zisťovanie vlastníkov pôdy v honoch Vlačuhovo, Ľupčianske,
Bukovinka a čiastočne aj v Podkoniciach, avšak väčšinou zomrelých. Preto ak máte
záujem o zistenie vlastníctva a novoprejednanie dedičstva pôdu vašich predkov vám
ochotne pomôže nájsť Katarína Kostúrová. Vašu návštevu si vopred dojednajte.
Predstavenstvo poľnohospodárskeho družstva spolu so všetkými členmi a zamestnancami
robí všetko pre to aby majetkové podiely oprávnených osôb nezanikli zo zákona preto
splňte si svoju povinnosť.
Tešíme sa na spoluprácu s vami.
Ing. Soňa Portelekyová, predsedníčka PD v Podkoniciach

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROCIU
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70. rokov

85. rokov

Mária Turčanová (č.d. 111)

Ján Očenáš (č.182)
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ŠPORT
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V telocvični pri Základnej škole v Podkoniciach sa 2. januára 2005 uskutočnil
Nohejbalový turnaj za účasti šiestich domácich mužstiev.
Nástrahami turnaja najlepšie prešiel team VŠ PRAHA, ktorý bodoval naplno vo
všetkých zapasoch a zaslúžene na tomto turnaji zvíťazil. O poradí na druhom a treťom
mieste rozhodovalo až konečné skóre, keďže obe mužstvá (Číňani aj Hôrka) mali na konte
zhodne po 3 víťazstvá a 2 prehry.
Konečné poradie mužstiev:
1. VŠ PRAHA (Michal Valent, Michal Kukučka, Marek Kukučka)
2. ČÍŇANI (Ján Barla, Michal Barla, Ján Pavlák)
3. HÔRKA (Ondrej Kostúr, Jaroslav Barla, Róbert.Patráš)
4. OLD BOYS (Juraj Barla, Ladislav Barla, Ivan Kostúr)
5. NOVÁ ULICA (Martin Turčan, Peter Homola, Braňo Slobodník)
6. TRAPAS (Zoro Barla, Andrej Pančík, Richard Vajda)
PODKONICKÁ PÄTNÁSTKA
Vzhľadom na veľké zmeny počasia v 3-ťom týždni kalendárneho roku 2005, kedy bola
plánovaná Podkonická pätnástka, t.j. preteky v behu na lyžiach (22.1.2005), boli tieto
preteky odvolané.
Organizačný výbor Podkonickej pätnástky sa musel o osude pretekov rozhodovať už
týždeň vopred a vzhľadom na nedostatok snehu v Podkoniciach (15.1.2005) sa rozhodol
usporiadať tieto preteky na náhradných tratiach v obci Králiky, pretože tam boli vyhovujúce
podmienky pre usporiadanie týchto pretekov. Nakoľko došlo k náhlej zmene počasia a na
Králikoch napadlo 75 cm snehu, nebolo možné zvládnuť dopravu pretekárov, ako aj
zabezpečiť samotné trate.
V prípade dobrých snehových podmienok sa preteky usporiadajú doma v Podkoniciach
na Brodku. O prípadnom náhradnom termíne Vás budeme informovať miestnym
rozhlasom, nakoľko je potrebné prejednať to so Športovo-technickou komisiou SR bežecký úsek.
STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ
V prvej dekáde marca usporiada Stolno-tenisový oddiel v Podkoniciach v našej
telocvični pri Základnej škole tradičný Stolno-tenisový turnaj neregistrovaných hráčov.
Súťažiť budú ženy aj muži v troch vekových kategóriách: do 30 rokov, 30-50 rokov a 50 a
viac rokov. Pozývame všetkých športových priaznivcov.

Z REDAKCIE
Vaše názory, podnety, ale aj príspevky a články do Podkonického spravodaja môžete
vhadzovať do schránky, ktorá je umiestnená pri vchode do Obecného úradu, prípadne ich
môžete zaslať aj prostredníctvom elektronickej pošty na spravodaj@podkonice.sk.
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FARSKÉ OZNAMY

P
31.1.

U
1.2.

S
2.2.

Š
3.2.

P
4.2.

S
5.2.

31. 1. 2005 - 6. 2. 2005
18.00 - Sv. Ján Bosco, kňaz

P

+ Anna Gregorčoková, 1. výročie

7.2.

18.00 - féria

U

+ Irena a Július Gajdoš
7.00 - Obetovanie Pána, sviatok
+ rodičia Randoví a syn Ivan
18.00 - féria
+ Irena a Július Gajdoš
18.00 - féria
+ Pavol Barla a synovia
18.00 - Sv. Agáta, panna a mučenica
+ Ján Barla a Irena Barlová

N

7.2. 2005 - 13. 2. 2005
18.00 - féria
+ Rudolf
18.00 - féria

8.2.

+ Pavol Bobák
Barla a(15.
synovia
+ František
výročie)

S

18.00 - Popolcová streda - pôst

9.2.

+ rodičia
Anna
a Martin
Ivanič
+ Júlia
a Juraj
Turčan

Š

18.00 - féria

10.2.

+ IrmaOčenášová
a Jozef Očenáš
+ Alžbeta
a rodina

P

18.00 - féria

11.2.

+ František Balko

S

18.00 - féria

12.2.

+ Mária Turčanová

N

5. nedeľa v cezročnom období
8.00 + st. rodičia Očenášoví, Barloví a deti
10.30 Za veriacich
6.2.

1. pôstna nedeľa
8.00 Za zdravie a Božiu pomoc pre Júliu
10.30 Za veriacich
13.2.

Upratovanie kostola: Emília Beňová

Upratovanie kostola: Emília Kukučková

14. 2. 2005 - 20. 2. 2005
18.00 - féria

21. 2. 2005 - 27. 2. 2005
18.00 - féria

P
14.2.

U

Poďakovanie za 35 rokov života
18.00 - féria

P
21.2.

U

+ Juliana a Jozef Barla a rodičia
18.00 - Katedra sv. Petra, apoštola

15.2.

+ Margita a Jozef Turčan

22.2.

+ Helena a Valentín Ivanič

S

7.00 - féria

S

7.00 - féria

16.2.

Š

+ Pavol Kostúr a rodičia
18.00 - féria

Na úmysel

23.2.

Š

18.00 - féria

17.2.

+ starí rodičia a deti

24.2.

Na úmysel

P

18.00 - féria

P

18.00 - féria

18.2.

+ František Očenáš

25.2.

+ Margita a Imrich Puliš a Peter

S

18.00 - féria

S

18.00 - féria

19.2.

+ Kornélia a Juraj

26.2.

N

2. pôstna nedeľa
8.00 + Anna Barlová, 20. výročie
10.30 Za veriacich

N

20.2.

Upratovanie kostola: Eva Jamrichová

27.2.

+ Cyril Flaška, 1. výročie
3. pôstna nedeľa
8.00 + rodičia Balkoví a ich rodičia
10.30 Za veriacich
Upratovanie kostola: Marta Gregorová

Zmena Farských oznamov vyhradená !
PODKONICKÝ Spravodaj

Február 2005
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