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MILÍ SPOLUOBÈANIA,

práve máte v rukách nové èíslo Podkonického spravodaja.  Prvé èíslo desiateho roèníka, teda 
náš spravodaj oslavuje  okrúhle jubileum. Už desa� rokov je neoddelite¾nou súèas�ou života v našej 
obci, a preto by som chcel z tohto miesta poïakova� všetkým, ktorí sa za tie roky podie¾ali a 
podie¾ajú na jeho tvorbe, vydávaní, tlaèení èi distribúcii. Nebudem menova� konkrétnych ¾udí, lebo 
by som urèite na niekoho zabudol, ale všetkým patrí ve¾ké poïakovanie, úcta a uznanie nielen odo 
mòa ale iste aj od všetkých èitate¾ov. Pevne verím, že náš Podkonický spravodaj dožije ešte ve¾a 
výroèí vo svojej službe pre nás, Podkonièanov.

V týchto dòoch uplynul rok odvtedy, èo som sa stal starostom našej obce. Rád by som sa vám 
obèanom poïakoval za podporu, ktorú ste mne i celému obecnému úradu dávali, poïakoval sa za 
vašu trpezlivos� s mojimi nedostatkami a chybami i poprosil vás o vašu ïalšiu spoluprácu, 
podnetné nápady a pomoc, aby sme spoloènými silami zlepšili život obèanov v našej dedine.

Na prahu nového roka 2012 vám všetkým želám, aby ste vždy mali

Úsmev, rados� a pohladenie, Želám Vám, by ste všetci mali
strávené s láskou spoloèné chvíle, takýchto darov stále dostatok,
vzájomnú pomoc, pochopenie, aby Vás verne sprevádzali
oporu, bozky, objatia milé. nasledujúci celý dlhý rok.

Ak máte by� v roku 2012 chorí,  nech ste chorí chorobným optimizmom,
ak máte by� slabí,  nech ste slabí odoprie� de�om splni� ich túžby,
ak máte by� unavení, nech ste unavení z dobre vykonanej práce,
ak máte by� nenásytní, nech ste nenásytní láskou, ktorú budete rozdáva�.
Ak máte v roku 2012 nieèo strati�, nech je to zlá nálada,
ak máte nieèo zabudnú�, nech sú to starosti,
ak máte nieèo znièi�, nech sú to spomienky, ktoré Vás trápia,
ak máte zostarnú�, nech je to s pocitom š�astia, že svoj život žijete naplno.

K tomu však ešte jedno prianie nedá mi na koniec vám neprida�:
Nech máte hlavne pevné zdravie a potom netreba si viacej pria�.

Michal Kukuèka
starosta obce

www.podkonice.sk
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

MILÍ SPOLUOBÈANIA

Ako som už na prvej strane spomínal, mám za sebou prvý rok vo funkcii starostu našej obce. 
Preto dovo¾te, aby som ho trochu zhodnotil a tiež, aby som upriamil pozornos� na to, èo nás èaká v 
tomto roku a aké zmeny nastávajú od nového roku.

Naša obec  prežila pestrý a pomerne  nároèný rok. V spolupráci s partnermi a sponzormi sme 
usporiadali v našej dedine tri väèšie kultúrne akcie (zabíjaèka, Tonkovièove folklórne slávnosti, 
Annabál), ve¾mi dobre sme sa zásluhou našich remeselníkov a folklórnej skupiny Vysoká 
prezentovali na Horehronských dòoch spevu a tanca na He¾pe, našim hasièom sa podarilo výborne 
zorganizova� v našej dedine dve hasièské sú�aže, taktiež prebehlo ve¾a menších podujatí 
(volejbalové turnaje, futbal východ - západ,...). Obec naïalej podporuje športové kluby v dedine, 
farnos�, èi Spolok Podkonièan, a tak prispieva k lepšiemu životu svojich obèanov.

Ve¾mi �ažký rok pre našu obec bol v oblasti financií. Konèíme rok s takmer nulovým stavom na 
úète, ale podarilo sa nám vyrovna� sa s vyplatením odstupného, èi zbavi� sa dvoch úverov, ktoré 
naša obec mala. Preto pevne verím, že v nasledujúcich rokoch sa finanène pozviechame a budeme 
ma� k dispozícii kapitál na rozvoj našej dediny.

 
V spolupráci s obecným zastupite¾stvom sme museli urobi� nieko¾ko nároèných a vážnych 

rozhodnutí, ktorými ovplyvòujeme život v našej obci. Jedným z nich bolo zachovanie prevádzky a 
existencie našej Základnej školy s materskou školou, hoci vzh¾adom na nižší poèet detí, a tým aj 
prílevu peòazí od štátu, musí obec školu a škôlku znaène dotova�. Na základe výberového konania 
sme našli novú riadite¾ku do našej školy. Taktiež sme prijali všeobecne záväzné nariadenia obce, 
ktoré sa dotýkajú našich obèanov a ich peòaženiek. 

S úèinnos�ou od prvého januára sa mení daò za psa, ktorá bude vo výške 10 €. Upozoròujeme 
majite¾ov psíkov, že táto daò je splatná do 31. januára, teda do konca tohto mesiaca.

Väèšia zmena sa týka poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Tento 
poplatok sa zo sumy 11,62 € na osobu mení na 17 €. K tomuto výraznému navýšeniu dochádza 
preto, lebo už osem rokov sa tento poplatok nemenil a už ani zïaleka nepokrýva náklady na odvoz 
smetí, no v porovnaní s okolitými obcami sme ešte stále najlacnejší. Èiastoène bude zvýšenie tohto 
poplatku kompenzované tým, že už nebudeme používa� lístkový systém a nebude preto nutné 
dokupova� si lístky na odvoz smetí. O termíne vyberania poplatku vás budeme informova� obecným 
rozhlasom.

Na rozdiel od iných obcí zatia¾ nemeníme sadzby pre dane z nehnute¾ností, ale aj tak 
upozoròujeme obèanov, u ktorých nastali zmeny týkajúce sa nehnute¾ností (kúpa, predaj, zámena, 
darovanie, dedenie), že je ich povinnos�ou poda� nové daòové priznanie do konca januára 2012.

Verím, že napriek �ažkej situácii v celej našej spoloènosti prijmete tieto naše rozhodnutia s 
pochopením a spoloène prežijeme požehnaný rok 2012.

 

 

Ing. Michal Kukuèka
starosta obce
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1) UZNESENIE ÈÍSLO 30 Z 10. ZASADNUTIA OZ V PODKONICIACH, 
    KONANÉHO DÒA 12. DECEMBRA 2011

OBECNÉ ZASTUPITE¼STVO:

VZALO NA VEDOMIE:

1. 

2. 

3. 

SCHVÁLILO:

1. 

2. 

DOPORUÈILO:

Ing. Michal Kukuèka

starosta obce

kontrolu predchádzajúceho uznesenia

pripomienky k rozpoètu na r. 2012 od p. Juraja Barlu, è.341

informáciu o zrušení pošty Partner k 31.1.2012 a o ïalšom postupe na zachovanie pošty

zriadenie evidencie pamätihodností obce 

rozpoèet obce na r. 2012

3. zmluvu na prenájom pohostinstva a penziónu na Hrbe od 15.12.2011 do 31.12.2021 

4. zmluvu na prenájom bytu v ZŠ Podkonice od 1.12.2012 do 31.7.2012

5. VZN è. 2/2011 o urèení miesta a èasu  zápisu detí do ZŠ Podkonice dòa 17.1.2012

    a 26.1.2012

6. VZN è. 4/2011 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady

    a drobné stavebné odpady

7. VZN è. 3/2011 Požiarny poriadok obce

1 . starostovi obce prejedna� s Ing. Petrom Slobodníkom podmienky prenájmu pozemku 

     LV 431, è.p. 722 za 0,75€/m2 s dobou nájmu najviac 5 rokov

pomer
hlasov:

V Podkoniciach, 13.12.2011

6:0:0

5:0:1

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

2) SEPAROVANÝ ODPAD

Vývoz separovaného odpadu-plastov bude v roku 2012 realizovaný v týchto termínoch:
(všetky termíny sú pondelky)

-mk-

6:0:0

6:0:0

6:0:0

6:0:0

6:0:0

23. januára
20. februára
26. marca
23. apríla

28. máj
25. jún
23. júl
27. august

24. september
22. október
26. november
17. december
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PODUJATIA

OTVORENIE VIANOÈNÝCH SVIATKOV NA NOVEJ ULICI

Pri inštalácii vianoèného osvetlenia na stromèeku na Novej ulici, nad ktorým drží dlhoroèný 
patronát naša rodina Vrábovcov, vznikla myšlienka zís� sa pri rozsvietenom vianoènom stromèeku 
a spoloène “otvori� vianoèné sviatky”.

Táto myšlienka nadchla aj našich nájbližších z rodiny a dobrých susedov: Michala Fodora, Petra 
Houžvu, Petra Barlu, Igora Styka a Patrika Hlinku.

Zriedkavá akcia prilákala okolo 100 ¾udí z našej krásnej obce. Kapustnica, klobáska, varené 
vínko a škvarkovníky sa vïaka ïalším sponzorom (takmer celá Nová ulica) ušli každému, kto mal 
chu�. Vianoènú náladu znásobil Palo Majerík z Priechoda, ktorý hral vianoèné koledy i veselo do 
spevu...spolu s Jozefom Kostúrom. Ve¾mi nás potešilo, že chceme ži�, oslavova� a zabáva� sa 
spoloène. Máme však na to ve¾mi málo príležitostí.

Tešíme sa, že nás niekto prekvapí podobnou akciou v našej dedinke pod horami.
                         

Ing. Michal Vráb
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SPOLOCENSKÁ KRONIKA

50. rokov

Viera Kukuèková (è.d. 97)
   Mária Turèanová (è.d. 203)
      Eva Barlová (è.d. 142)

PODUJATIA

55. rokov

¼uboslava Pálková (è.d. 21)
   Anna Budze¾ová (è.d. 352)

60. rokov

Jolana Kretíková (è.d. 308)
   Ján Pe�ko (è.d. 344)

65. rokov

Ján Gregor (è.d. 124)

70. rokov

Viera Turèanová (è.d. 173)

75. rokov

Ján Oèenáš (è.d. 290)

80. rokov

Mária Valentová (è.d. 42)
   Margita Kòažková (è.d. 79)

90. rokov

Mária Kostúrová (è.d. 204)

DOBRÁ NOVINA

17. roèník Dobrej noviny na Slovensku bol zároveò 4. roèníkom tejto koledníckej akcie v 
Podkoniciach. Na prvý sviatok vianoèný (25.12.2011) sme v troch skupinkách navštívili okolo 160 
príbytkov. Priniesli sme tak radostnú zves� o narodení Ježiša Krista každému, kto aspoò trošku 
poodchýlil dvere svojho domova. My sme váš príspevok pre núdznych a chudobné deti v Afrike 
odmenili krátkym pásmom básnièiek a pesnièiek. Verím, že všetky vaše milodary, ktoré sa tento rok 
vyšplhali na 1201 EUR,  nájdu správne miesto pomoci ¾uïom v Južnom Sudáne, krajine, ktorá bola 
vyše 50 rokov sužovaná obèianskou vojnou.

Ïakujem všetkým koledníkom, ktorých sa tento rok nazbieralo až 17, že neváhali obetova� èas� 
prázdnin, aby tak pomohli svojim kamarátom v Afrike. Taktiež ïakujem vedúcim skupiniek za 
pomoc pri príprave Dobrej noviny, ako aj pri samotnom koledovaní. 

Na záver uvádzam zaujímavú tabu¾ku, ktorá hovorí, že Podkonice prispeli poèas 4 roèníkov 
Dobrej noviny už 4432 EUR. Za každú vašu "korunku" vám aj v mene detí v Afrike srdeène 
ïakujem!

rok 2008 945 €
rok 2009 1130 €
rok 2010 1156 €
rok 2011 1201 €
SPOLU 4432 €

Ing. Jaroslav Kostúr
zodpovedný za Dobrú novinu
v Podkoniciach
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TRADIÈNÉ ŠPORTOVÉ TURNAJE

Vo vianoènom èase sa v telocvièni Základnej školy odohrali už tradièné športové turnaje. Najprv 
medziulièný štefanský volejbalový turnaj, potom vianoèný stolnotenisový turnaj a na záver 
trojkrá¾ový nohejbalový turnaj. Všetky turnaje sa odohrali v priate¾skej vianoènej atmosfére a v 
príjemnom  teple, o ktoré sa postaral Jaroslav Chaban, za èo mu patrí poïakovanie. V dolnej krème 
tiež prebehol turnaj v biliarde, ktorý vyvrcholil finálovým veèerom deò pred Silvestrom.

1. Štefanský volejbalový turnaj
V tradiènom termíne sa zišli priaznivci volejbalu, aby sa opä� popasovali o najlepšiu ulicu v našej 

dedine. Turnaj sa hral systémom dvoch vzájomných zápasov medzi jednotlivými ulicami. V týchto 
dueloch najviac obstál Stred (Katarína Bobáková, Zuzana Mešková, Júlia Kaluderovièová, Marek 
Kukuèka, Juraj Dávid a Matúš Marek), ktorý (možno aj vïaka "zahranièným" posilám) vyhral všetky 
zápasy. Druhá skonèila Nová ulica kvôli lepšiemu skóre zo vzájomných zápasov s družstvom Hôrky. 

2. Stolnotenisový vianoèný turnaj
Turnaja sa zúèastnilo dvanás� hráèov zo všetkých troch našich stolnotenisových sú�ažných 

družstiev. Po súbojoch v dvoch skupinách a štvr�finálových a semifinálových súbojoch vo finále 
Dušan Samuelèík porazil Miroslava Barlu a v súboji o tretie miesto vyhral Andrej Krá¾ nad 
Romanom Patrášom. 
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4. Nohejbalový trojkrá¾ový turnaj trojíc
 Osem mužstiev bolo rozdelených do dvoch skupín, z ktorých prvé dva tímy si zabezpeèili  

postup do semifinále. V prvom semifinále porazili Obhajcovia vlaòajšieho prvenstva( Miro Barla, 
Braòo Slobodník a Boris Samuelèík) súperov Šnúrky ( Jaro Chaban, Ján Pavlák, Vlado Lamper) a 
M&M&M (Michal Valent, Marek Kukuèka, Michal Kukuèka) zví�azili nad tímom Red Bull (Ivan Barla, 
Michal Barla, Ján Oèenáš). Tretie miesto si napokon vybojoval Red Bull a ví�azom sa stal tím 
M&M&M.

KULTÚRA

PAVOL TONKOVIÈ : 13.1.1907 - 22.5.1980

„ Som spokojný, lebo som v živote robil to, po èom som túžil. ¼udová pieseò bola a vždy 
bude vecou môjho srdca.“

 

Takto sa vyjadril o svojej práci a zároveò životnej zá¾ube èlovek, ktorého meno je navždy 
zapísané do povedomia našej obce – profesor Pavol Tonkoviè, podkonický rodák, hudobný 
skladate¾ a zberate¾ ¾udových piesní, jeden zo zakladate¾ov S¼UK-u a jeho umelecký vedúci, 
zakladate¾ Orchestra ¾udových nástrojov Slovenského rozhlasu, publicista a hudobný kritik. Svojou 
umeleckou, pedagogickou a dirigentskou prácou a svojím zberate¾ským a skladate¾ským umením 
prispel ku zachovaniu jednej z najcennejších hodnôt našej národnej kultúry – slovenskej ¾udovej 
piesne.

Dòa 13. januára 2012 si pripomíname výroèie jeho nedožitých 105. narodenín.
-vt-

-mk- a -jk-

ŠPORT

3. Biliardový turnaj
V priebehu decembra prebehol v dolnej 

krème Zorka turnaj v biliarde. Šestnás� hráèov 
bojovalo o poctu prebojova� sa do finálového 
veèera, ktorý bol v piatok 30.12.2011. V 
semifinálových dueloch si finále zaistili Ivan Barla 
a Jozef Lipa mladší. V súboji o tretie miesto 
potom Tibor Sedlický zdolal Mirku Pavlákovú a vo 
finále triumfoval Jozef Lipa.



23.1.

24.1.

25.1.

26.1.

27.1.

28.1.

29.1.

4. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

23. 1. 2012 - 29. 1. 2012

18.00 - Sv. Františka Saleského, biskupa

Poïakovanie za zdravie a Božiu pomoc
pre rodinu Budze¾ovú

30.1.

31.1.

1.2.

2.2.

3.2.

4.2.

5.2.

5. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

30. 1. 2012 - 5. 2. 2012

18.00 - Sv. Jána Boska, kòaza

18.00 - féria

18.00 - Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Poïakovanie za spoloèné roky života
s prosbou o ïalšiu pomoc

18.00 - Sv. Blažeja, biskupa a muèeníka

18.00 - OBETOVANIE PÁNA

+ Emília a Juraj a syn Zoro

Za spoloèenstvo
modliace sa u Turèanov

7.30 - Panny Márie v sobotu

+ Anna a Ladislav Kostúr a rodièia

Na úmysel 

7.30 - Sv. Tomáša Akvinského, kòaza

18.00 - Sv. Timoteja a Títa, biskupov

+ Milan a rodièia Jozef a Adela,
+ z rodiny Balkovej

18.00 - Sv. Angely Merici, panny

+ Anna a Jozef Bittner a syn Jozef

9.00
Za všetkých farníkov

FARSKÉ  OZNAMY

16. 1. 2012 - 22. 1. 2012

16.1.

17.1.

18.1.

19.1.

20.1.

21.1.

22.1.

18.00 - féria

18.00 - Sv. Fabiána, pápeža a muèeníka

+ rodièia Anna a Alexander,
deti a starí rodièia

3. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

+ Angela a Ladislav a ostatná rodina

7.30 - féria

18.00 - féria

Za Božiu pomoc
pre Kristiána a Sebastiána Legerských

18.00 - Sv. Antona, opáta

+ Mária a Pavel Kme� (10. výr.)

+ Božena a Emil Luštiak

9.00
Za všetkých farníkov

Jozef Kuneš, farár

6.2.

7.2.

8.2.

9.2.

10.2.

11.2.

12.2.

6. NEDE¼A V CEZROÈNOM OBDOBÍ

6. 2. 2012 - 12. 2. 2012

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - Sv. Školastiky, panny

+ Anna Zátrochová, (5. výr.)

18.00 - féria

+ Anna a František Slobodník a deti

Poïakovanie za Božiu pomoc pri
životnom jubileu a prosba o Božiu pomoc

9.00
Za všetkých farníkov

7.30 - Preblahosl. Panny Márie Lurdskej

Na úmysel

+ Mária Štubòová
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9.00
Za všetkých farníkov

Za Božie požehnanie pre modliace sa
spoloèenstvo z Bastržaja a Bacúreje kúta

+ Irena a František Oèenáš
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