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MILÍ SPOLUOBČANIA,

je niekoľkoročnou tradíciou a pre mňa osobne veľkou 
cťou, že sa vám ako starosta našej  obce môžem prihovoriť v 
novom čísle Podkonického spravodaja a povedať zopár 
slov, ktoré považujem za dôležité. V novom roku 2018 by 
som  chcel popriať všetko najlepšie vám i celej našej dedine.  
Všetkým vám úprimne želám veľa zdravia, lásky, 
porozumenia, osobnej pohody a vnútornej sily. Prajem vám 
mnoho potešenia z každodenných drobných úspechov,  
radosti z prekonania veľkých životných výziev a veľa 
dobrých rozhodnutí, ktoré naplnia vaše dni šťastím. 

V prvý deň tohto roka oslávila Slovenská republika 25. výročie svojho vzniku. Rozdelenie 
republiky a prechod povinností zo štátu na obce prebehli veľmi rýchlo a častokrát bez potrebného 
vybavenia, či finančného zabezpečenia zo strany štátu. Obce sa však s tým museli popasovať a 
starostovia spoločne s tímom obecných zastupiteľstiev museli zmobilizovať všetky sily, aby obce 
napredovali a nie iba prešľapovali na mieste. 

Naša obec je dnes v pozícii, v ktorej sa snaží zrekonštruovať, ozdraviť, resp.dobudovať 
základné piliere obce: cestu, chodníky, vodovodné potrubie, športový areál... a tým skvalitniť život 
všetkým občanom. Máme výborne naštartované projekty, máme cieľ, víziu.  Ak však chceme 
výsledky, musíme hľadať spôsob a prostriedky  ako ich dosiahnuť. A tie sú v ochote a spolupráci 
každého z nás. Naša obec je náš spoločný priestor. Budujme ho spoločne, s vami a pre vás!

V roku 2018 náš čaká dôležité rozhodovanie. Na jeseň sa konajú voľby, v ktorých si v celej našej 
Slovenskej republike budeme voliť nové tímy obecných zastupiteľstviev - poslancov i starostov. Vy 
rozhodnote, kam sa naša dedina bude uberať ďalšie štyri roky.

Na záver príhovoru si dovolím zacitovať nášho prezidenta Andreja Kisku. Ten veľmi citlivo ale 
presne vystihol situáciu, ktorá dnes panuje nielen v štáte, kraji ale aj v našej dedine: “Užitočnú, 
vecnú, rozumnú obsahovú politiku zväčša vytláčajú na okraj bezvýznamné a malicherné škriepky. 
Víťazstvá v týchto agresívnych politických súbojoch nevedú k ničomu zmysluplnému. Nevytvárajú 
príležitosti na potrebné zmeny. Nezlepšujú prítomnosť, v ktorej žijeme. Nezvyšujú šance na lepšiu 
budúcnosť. Iba krátkozrako, bezohľadne a arogantne prehlbujú nedôveru k štátu a k politikom, ktorí 
ho spravujú.

...pokračovanie na ďalšej strane
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FARSKÉ OZNAMY

Aktuálne farské oznamy nájdete vždy na nástenkách v kostole a na internetovej stránke 
www.NasePodkonice.sk.

V prípade potreby môžete kontaktovať farský úrad telefonicky na číslach 0908 477 415 alebo  
elektronicky na miro.erko@pobox.sk.

PEVNÁ LINKA NEFUNGUJE

Podarilo sa mi zablokovať pevnú linku na faru, tak do vyriešenia nebude toto číslo k dispozícii. 
Preto prosím volajte na moje mobilné číslo: 0908 477 415.

ŠTATISTIKY FARNOSTI PODKONICE ZA ROK 2017

krsty - 12 (2 chlapci, 10 dievčat)
sobáše - 2
pohreby - 10 (6 mužov, 4 ženy) z toho 8 zaopatrených sviatosťami a 2 nezaopatrení 
pobirmovaných - 13
deti, ktoré prijali 1. sv. prijímanie - 1

Veľmi pekne ďakujem za všetku osobnú, modlitbovú i finančnú podporu fungovania našej 
farnosti v uplynulom roku.

Miroslav Spišiak, správca farnosti

HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK  18.00 hod.
UTOROK  18.00 hod.
STREDA  18.00 hod.
ŠTVRTOK  18.00 hod.  (po skončení adorácia)
PIATOK  18.00 hod.  (detská sv. omša)
SOBOTA  7.30 hod.
NEDEĽA  9.00 hod.

50 rokov

Radoslav Slobodník (č.d. 81)

Marta Gregorová (č.d. 285)

Pavol Blaško (č.d. 25)

GRATULUJEME K VÝROČIU

94 rokov

 Mária Vrábová (č.d. 191)

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

60 rokov

 Boris Lončiar (č.d. 337)

65 rokov

 Jozef Meško (č.d. 293)

60 rokov

 Anna Stajančová (č.d. 246)

Milan Jágerský (č.d. 184)

70 rokov

 Mária Pavlíková (č.d. 46)

-vt-
OPUSTILI NÁS Jozef Budaj (č.d. 136) - 77 rokov

61



PRÍHOVOR STAROSTU OBCE

ČO PRINIESOL DECEMBER 2017

V decembri sa konalo rokovanie obecného zastupiteľstva. Prvýkrát počas môjho volebného 
obdobia, bez mojej prítomnosti. Vysoké pracovné tempo ma skolilo a moje zdravie zavelilo pohov. 
Rokovanie viedol môj zástupca Mgr. Peter Polóny. Rozpočet obce na nový rok sa prvýkrát v histórii 
našej obce neschválil. Vstúpili sme do nového roka s provizóriom, čo v praxi znamená, že obec 
nemôže míňať viac ako 1/12 rozpočtu minulého roku. Nový rozpočet sa bude schvaľovať opäť v 
januári.

Po prečítaní zápisnice som sa nestotožnil s niekoľkými uzneseniami, ktoré sú podľa môjho 
názoru protiprávne alebo poškodzujú prácu starostu obce a tie som nepodpísal.

Michal Vráb, starosta obce

KAMEROVÝ SYSTÉM V OBCI UŽ V PREVÁDZKE

Počas decembra sa nám podarilo vďaka dotácii Ministerstva vnúra 
SR sprevádzkovať kamerový systém. Po pár dňoch prevádzkovania sme 
zaznamenali incident krádeže kuka nádoby na čističke odpadových vôd. 
Tento incident bol ešte v ten deň vyriešený a kuka nádoba bola vrátená. 
Vinník bol potrestaný. 

Koľko kamier máme v Podkoniciach?
Obec Podkonice prevádzkuje momentálne štyri kamery. Kto z občanov má kamery umiestnené 

na svojich rodinných domoch či iných nehnuteľnostiach, nám nie je známe.

Naša spoločnosť v ostatných rokoch zhrubla. Naša verejná diskusia zhrubla. Náš verejný 
priestor je škaredší. Hranice toho, čo je prijateľné povedať nahlas, alebo publikovať na sociálnych 
sieťach, sú deravejšie.

Musíme sa tomu postaviť. V tomto roku, teraz. Nemali by sme robiť nepriateľa z každého kto má 
iný názor, alebo kritický postoj k tomu, čo robíme. Nemôžeme dovoliť, aby sa naša spoločnosť v 
dôsledku bezvýznamných politických bojov a pochybných záujmov rozpadla na tábory, ktoré sa 
navzájom nenávidia.

Myslím si, že je v našich možnostiach eróziu slušnosti a ohľaduplnosti vo verejnom priestore 
zastaviť. Každý z nás môže prispieť k lepšiemu Slovensku — v škole, v nemocnici, v práci, v 
kostole, na úrade, na ulici.

Sme dostatočne silní, aby sme zabránili oslabovaniu súdržnosti našej spoločnosti, úcty a 
rešpektu jedného človeka k druhému. 

Keď budeme chcieť, dokážeme prestať odmeňovať priazňou tých, ktorí sa agresivitou snažia 
prekryť chýbajúci obsah, elán a odhodlanie hľadať skutočné riešenia na ťažké výzvy. “

Krásny a úspešný nový rok vám želá

Michal Vráb
starosta obce

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

DECEMBER V ŠKOLE

December nás v škole a škôlke našiel plne rozbehnutých pri prípravách na vystúpenie v 
kostole a uvítanie Mikuláša. Deti sa s nadšením pripravovali a zároveň túžobne očakávali tento 
sviatok. Čím menšie deti, tým väčšia tréma ich sprevádzala. S napätím a iskričkami v očiach si 
preberali odmenu od Mikuláša.

Neskôr sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde prebiehali vianočné trhy. Deti a učiteľky 
predávali nielen svoje výrobky. Celý výťažok z predaja produktov bude použitý pre potreby ZŠ s 
MŠ. Ešte raz ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa na vianočných trhoch aktívne 
zúčastnili.

13.12. k nám zavítalo divadlo Do domčeka s klasickou 
ľudovou rozprávkou „Drevená krava“, o kraviarovi Janovi a 
jeho trampotách. O tom ako z domu ušiel i nakoniec 
princeznú rozosmial. Vysmiate deti nasávali atmosféru 
divadelnej hry, v závere ich herci zoznámili so svojimi 
postavičkami, drevenými bábkami – marionetami.

Škôlkári sa 14.12. zúčastnili výchovného koncertu v 
ZUŠ v Slovenskej Ľupči. Zábavnou formou poznávali 
rôzne hudobné nástroje. V rámci tvorivých dielní si vyrábali 
„Mikulášsky štipec“.

21.12. sa zúčastnili školáci na Divadle z klobúka v Slovenskej Ľupči na predstavení „Piráti na 
cestách“. 

Posledný adventný týždeň sme koledovali v dedine, menší aj väčší sme vám priali šťastné a 
veselé, ničím nerušené pokojné sviatky v kruhu svojich najbližších. 

V decembri sme mali na návšteve v MŠ aj pani fotografku, ktorá urobila vianočné pohľadnice 
detí, zdobili sme stromček, vyrábali vianočné symboly, mali pyžamovú párty a s radosťou šantili na 
školskom dvore a užívali nádielku snehu.

Bc. Ivana Nemkyová
učiteľka MŠ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
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....nášho času“. Vzájomné stretávanie, spoznávanie a výchova detí na zrelé kresťanské osobnosti 
patria medzi základné ciele. Takto sa dokážeme navzájom pozitívne ovplyvňovať a rozvíjať 
samých seba, vychádzame zo svojej zóny komfortu a zároveň sa podieľame na aktívnom živote 
nášho farského spoločenstva.

Prečo si sa rozhodol/la koledovať?
Tomáš Pobožný: Lebo rád pomôžem a určite sa zapojím aj budúci rok.
Maťko Budaj: Pretože som chcel pomôcť malým deťom v Afrike, aby mali lepší život.
Laura Slobodníková: Mali by sme pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Oslovil ma Maťo Halaj a po 

zvážení ponuky som sa s kamarátmi zúčastnila.

Ako si vnímal/a samotné koledovanie?
Tomáš Pobožný: Veľmi dobre. Páčilo sa mi, že sme sa po ceste aj guľovali a sem-tam sme aj 

zabudli naše básničky .
Maťko Budaj: Všade nás ponúkali samými dobrotami. Užili sme si čerstvého vzduchu, ale aj 

blata a bolo super, že sme vyzbierali toľko peňazí.
Laura Slobodníková: Boli sme dobrá partia a ľudia boli veľmi príjemní a dobrosrdeční.

Čo si myslíš o projekte Dobrej noviny?
Tomáš Pobožný: Som rád, že pomôžeme v Etiópii a že sa stretávame.
Maťko Budaj: Je dobré, že sa stretávame a koledujeme a že vďaka našim peniazom majú v 

Afrike jedlo a zdravotnú starostlivosť.
Laura Slobodníková: Je to dobrá vec, keď vieme pomôcť ľuďom, ktorí to aktuálne potrebujú.

Osobne som veľmi rád, aké milé spoločenstvo sme počas príprav a samotného koledovania 
vytvorili. Napriek tomu, že spočiatku to vyzeralo biedne, sa nás nakoniec nazbieralo zhruba 25. 
Niektorých bohužiaľ skolila choroba, bolo by nás ešte viac. Bolo skvelé, že najväčšie zastúpenie 
mali tí najmenší. Škoda by bola, keby sme tento potenciál využívali len raz do roka cez Vianoce. 
Radi sa budeme stretávať aj počas celého roka a snažíme sa robiť všetko preto, aby sme obnovili 
pravidelné stretká, či už na fare alebo na rôznych akciách počas roka. Budeme ale potrebovať aj 
vašu podporu, milí rodičia. Máme v Podkoniciach generáciu menších detí, ktorá je na túto dobu 
počtom pomerne rozsiahla a mali by sme ju spoločne formovať k tým správnym základom. Chvíľu 
som sa bál, že, onedlho miništrantov spočítame na prstoch jednej ruky. Nesmierne ma teší, že sa 
sakristia po rokoch výrazne omladila.

Ďakujem teda všetkým deťom a mladým, ktorí sa takto rozhodli a dokázali obetovať svoj čas. 
Vďaka všetkým vám, ktorí ste nás počas druhého sviatku vianočného srdečne prijali. Vďaka vašim 
príspevkom a darom posielame z Podkoníc do Etiópie 1540,48 €. 

Martin Halaj
zodpovedná osoba za Dobrú novinu v Podkoniciach

PODUJATIA

Kde sú kamery umiestnené?
Každá na jednom vstupe do našej obce. Pribudne ešte ďalšia, keď to dovolia poveternostné 

podmienky, na Pleše. Bude to panoramatická kamera s archívom, ktorú ste mohli kedysi sledovať 
aj na webe „Naše Podkonice“.

Môže si hocikto pozrieť kamerový záznam?
Kamerový systém podlieha prísnemu režimu. Všetky vstupy do systémov sú zapečatené a 

podpísané. Každý vstup do systému je zaznamenaný v zápisnici o vstupe a rovnako aj v 
kamerovom systéme. Kamerový záznam môže kontrolovať iba osoba na to poverená a riadne 
zaškolená (vyšetrovateľ kriminálnej polície, sudca, starosta obce). Všetky skutočnosti 
prevádzkovania kamerového systému podliehajú bezpečnostnej smernici a pokynom v zmysle 
Zákona o ochranne osobných údajov.

Ako dlho sa uchováva kamerový záznam?
14 dní. Potom sa automaticky vymazáva. 

Keď sa stane krádež alebo ujma na zdraví, môžem si prísť pozrieť kameru?
Ako sme uviedli už vyššie, každý záznam podlieha špeciálnemu utajovaniu. V prípade, že sa 

stane incident (krádež, napadnutie a podobne), je nutné kontaktovať políciu na čísle 158. Následne 
vyšetrovateľ alebo prokurátor vydá písomný príkaz na vydanie záznamu zo dňa, kedy bol incident 
uskutočnený a mohol byť vyšetrený. 

Michal Vráb

PRENÁJOM OBECNEJ BUDOVY „NA HRBE“

Krčma na Hrbe bola postavená ešte v 20. 
storočí pred 1. svetovou vojnou. Pôvodná krčma, 
obchod, ale aj muštáreň. Budova zachovaná a 
umiestnená do centra našej obce je od nepamäti 
súčasťou našej podkonickej architektúry. V 90-
tych rokoch sa na túto starú budovu nadstavila 
konštrukčne zaujímavá nadstavba penziónu. Pre 
mnohých z nás to je „stará krčma“, ktorá sa s 
penziónom využívala až do minulého roka. 
Vystriedalo sa v nej niekoľko nájomcov, prešla vnútornými úpravami. Avšak populačný vývoj hovorí 
jasnou rečou. Máme menej mladých ľudí, vekový priemer našej dediny sa zvýšil. Potenciál pre dve 
krčmy je nereálny. 

Z uvedeného dôvodu obec využila ponuku na prenájom budovy na účely podpory cestovného 
ruchu. Jeden z troch pilierov môjho volebného programu bola aj podpora cestovného ruchu. 
Obchodnú verejnú súťaž vyhrala firma Ride. Bývalý pretekár na horských bicykloch, náš rodák 
Ing. Štefan Čeman sa rozhodol vrátiť na domácu scénu. Tentokrát s predajom, servisom a neskôr i .
požičovňou e-bikov. Budúcnosť patrí elektrobicyklom. Som veľmi rád, že nastupujeme na trend 
budúcnosti.

Michal Vráb

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

CHOVATEĽOM PSOV

Chov psov je nielen pekným a príjemným hobby, ale vyžaduje aj starostlivosť a zodpovednosť. 
Pes je často označovaný ako štvornohy ́ priateľ človeka, preto zodpovednosť majiteľa nekončí 
kŕmením a napojením psa, alebo jeho príležitostným pohladením. Sme zodpovední za kvalitu jeho 
života, za jeho správanie a rovnako za jeho vplyv na okolie. 

Výchova psa je povinnosťou majiteľa, ktorý je v plnej miere zodpovedný za škody spôsobené 
jeho psom. Adekvátnou výchovou by mal prejsť každy ́ pes. V záujme majiteľa je prispôsobiť výber 
vhodného plemena svojim možnostiam a schopnostiam, s prihliadnutím na možne ́ negatívne 
povahové či iné vlastnosti plemena. Pri nedostatočnej či zanedbanej výchove bude takmer každý 
pes potencionálne nebezpečný pre svoje okolie.

Správanie každého psieho jedinca závisí najmä od jeho výchovy a zodpovedného 
prístupu jeho majiteľa.

Evidencia psa
Každy ́ pes držany ́ nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii 

psov. Držiteľ psa je povinny ́ prihlásiť psa do evidencie na miestny úrad v lehote do 30 dní od 
uplynutia posledného dňa lehoty, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území mesta.

Po zaevidovaní psa (od 6. mesiaca veku psa) vzniká držiteľovi psa daňova ́ povinnosť, a to 
prvy ́m dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol pes zaevidovaný. 
Správca dane (Obecný úrad Podkonice) vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú 
známku psa, kde je uvedené evidenčne ́ číslo psa a názov mesta, kde je pes evidovaný. Známkou 
držiteľa preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, 
alebo stratu známky je držiteľ psa do 14 dní od odcudzenia, zničenia alebo straty povinný oznámiť 
správcovi dane, ktorý mu vydá náhradnú známku. Túto známku je povinný mať pes na viditeľnom 
mieste (najlepšie pripnutú na obojku). Každú zmenu údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je 
držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť správcovi dane.

Prosíme vás, dodržiavajte základné predpisy týkajúce sa voľby psa a jeho chovu. Vlani sa v 
našej obci stal takmer smrteľný incident napadnutia psa našej obyvateľky. Tento január sa nám po 
dedine pohybovala svorka piatich psov kvôli hárajúcej suke. Následne starosta s pracovníčkou 
obecného úradu odchytili jedného zo psov a na náklady OU urobili vyšetrenie psa a zistenie 
majiteľa psa. Chráňme seba i našich obyvateľov, aby nedochádzalo k podobným incidentom.

Michal Vráb 

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Podľa § 99a Zákona č. 582/2004 Z. z. v platnom znení o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne a drobné a stavebné odpady je daňovník povinný správcovi dane podať do 
31. januára toho zdaňovacieho obdobia priznanie k dani z nehnuteľností, v ktorom mu vznikla 
daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú tí daňovníci, ktorým vznikli nové 
skutočnosti:  kúpa,  predaj, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je 
povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, 
je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti 
dedičského osvedčenia.

Žiadame občanov, ktorí v minulosti nepodali daňové priznania po prebehnutí dedičského 
konania po ich zosnulých daňovníkoch, aby tak urobili v termíne do 31. januára 2018.

VAŠE PRÍSPEVKY.

Tento článok mal byť súčasťou iného článku, ale obsah spravodaja je limitovaný, preto druhá 
časť má byť publikovaná v ďalšom spravodaji. Jeho témou je odozva na dvoch opovážlivých 
kritikov z radu poslancov, ktorí si dovolia niečo povedať, a to mimo povolený rámec samej chvály na 
vedenie obce. Mlčať je vraj zlato, ale hlavne v tejto oblasti financií je potrebné zdvihnúť hlas. Keď sa 
už tie peniažky k nám do obce dostanú, musí sa s nimi rozumne naložiť. Účelom nie je rozhádzať 
ich, ale urobiť rozumnú a efektívnu prevádzku obce a čo zvýši, buď ROZUMNE investovať alebo 
odložiť radšej do úspor. Potom s ďalšími prostriedkami použiť na veci, ktoré prinesú reálny osoh pre 
všetkých občanov a nie na nejaké sny jednotlivcov. Tá pekná rozprávka o veľkých peniazoch sa raz 
skončí, a keď spomalí ekonomika, znížia sa aj príjmy od štátu. Aj detí v škole nemusí stále pribúdať, 
práve naopak. Potom bude nutné zvažovať, ako z toho mála peňazí vyžiť! Nerozhadzujme preto.

A záverom, som presvedčený o tom, že o peniazoch majú rozhodovať poslanci v 
zastupiteľskom zbore a nie len jedna osoba - starosta obce. Na to bolo zhromaždenie viacerých 
ľudí vymyslené. Stále platí: "viac hláv - viac vie". Všetky vyššie uvedené body som otvoril na 
zasadnutiach OZ a požadoval vysvetlenie. S mnohými vecami sa už vraj nedalo nič robiť, lebo 
peniaze odišli. Áno, dá sa s tým urobiť aj viac, ale bez podpory poslancov to nepôjde. Dúfam, že 
uvedené informácie trochu pomôžu zorientovať sa v tom, čo nás niektorých, ktorí sa ešte ozvú, 
trápi. Sú to vaše peniaze občania, preto to neberte na ľahkú váhu podľa toho známeho slovného 
spojenia "nejako bolo, nejako bude" ... pýtajte a ozvite sa aj vy!    

Veľa zdravia želám
Ivan Barla 

Pozn. redakcie:
Text bol pre veľký rozsah krátený, následne ho p. Ivan Barla autorizoval.

Reakcia starostu obce na uvedený článok
Som veľmi rád, že sa pán poslanec Barla vracia od podávania súdnych sporov na Krajský súd v 

Banskej Bystrici na vlastnú obec. Pán poslanec využíva radšej komunikáciu s Obecným úradom v 
Podkoniciach cez paragrafy o slobodnom prístupe k informáciám aj počas Vianočných sviatkov. 
Tento raz radšej zvolil bežnú diskusii v Podkonickom spravodaji. 

Oceňujem prácu redakčnej rady, že sa rozhodla jeho článok publikovať v tomto znení. Na jeho 
veľmi dlhý a obsiahly článok budem reagovať z priestorových a časových dôvodov v budúcom čísle 
Podkonického spravodaja.

Michal Vráb, starosta obce

PODUJATIA

DOBRÁ NOVINA 2017

Tak ako každý rok, aj tieto Vianoce sme sa v Podkoniciach zapojili do koledníckej 
akcie Dobrá novina, ktorú organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú 
radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne zbierajú finančné dary, 
ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. V uplynulom 23. ročníku bola v centre 
pozornosti práca dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (tzv. sestry Vincentky) v meste 
Alitena na severe Etiópie. Dobrá novina tu podporuje zdravotné stredisko zamerané na 
starostlivosť o matky s deťmi od roku 2015. Vďaka tejto podpore môže v náročnom teréne v okolí 
Aliteny jazdiť sanitka k náročným prípadom alebo k mamičkám pred pôrodom.

Nemenej dôležitým zámerom Dobrej noviny (ale hlavne samotného eRka) je vytváranie a 
prehlbovanie vzťahov medzi mladými v našich farnostiach a spoločenstvách. Živý kontakt 
medzi nami mladými nahradili v poslednej dobe z veľkej časti sociálne siete, ktoré sú „žrútom  ....
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VAŠE PRÍSPEVKY.

...prečítaní uvedeného možno začne viac ľudí rozmýšľať, kde tie peniaze sú. Veď keď obec 
dokázala žiť v minulosti zo 180 000 EUR, mohlo by to stačiť aj teraz. Alebo sa výrazne zvýšili služby 
obce, ktoré poskytuje občanom a preto je potrebné zvýšiť naše spotrebné náklady? Preto musíme 
"prejesť " viac? Nie, nič viac nám obec neposkytuje. Znovu sa len svieti, kúri, vyvážajú sa smeti a 
kosí tráva. Máme tu rovnaký štandard ako v minulosti. O čo sú vyššie tie "prevádzkové" náklady, o 
to sa znížia náklady na investície a rozvoj. Ale keďže veľmi málo vidno aj v investičnej oblasti, musí 
byť niekde problém, kde nám tie peniaze utekajú. Preto sa snažím nemlčať a upozorňovať, že 
niečo nie je v poriadku. Uvediem len niekoľko bodov, ktoré sú vraj podľa starostu deformovanou 
kritikou a dávam tiež na slobodnú úvahu občanom, či majú poslanci zastupiteľstva povinnosť mlčať 
a len poslušne dvíhať ruky, ak sa koná nasledovne:

- Obecný rozpočet sa v obci Podkonice javí ako zbytočný papier. Starosta po nástupe 
požadoval, aby si ho mohol meniť ako bude potrebné. Odsúhlasenú právomoc meniť rozpočet mal 
max. 500 EUR, ale toto sa vôbec nedodržuje. V roku 2016 sa zvýšili príjmy obce o viac ako 50 000 
EUR, v roku 2017 o viac ako 25 000 EUR, no starosta si ich rozdelí bez toho, aby poslanci o tom 
vedeli. Dá si to schváliť spätne, až keď sú peniaze rozdelené a väčšina minutá. Má starosta takú 
kompetenciu? 

- Obecný úrad zabetónuje 2 diery v ceste o výmere 16 m2 a hĺbke 0,15 m čo je cca 2,5 m3 a za to 
zaplatí 3400 EUR. Ak odpočítam cenu práce, potom m3 betónu stojí okolo 900 EUR, reálne sa dá 
doviesť od Biotiky aj s dovozom za 90 EUR/m3. 

- Keď na budove OÚ a Kultúrnom dome namiesto rozpočtovaných 8 000 EUR strovíme 
podstatne viac, a to cca 33 000 EUR, z čoho len za bager a UNC zaplatíme viac ako 14 000 EUR. 
Pritom dvaja mladí chlapci obkopali budovu OÚ z troch strán, tak čo tam robili tie stroje? Keď 
kontrahujeme firmu, ktorá si vybaví živnosť pre stavebné činnosti len cca týždeň vopred ako začne 
realizovať práce, keď zo zazmluvnenej sumy niečo nad 7 000 EUR zaplatíme 5 000 EUR spolu s 
podpisom zmluvy. Zdá sa vám to v poriadku? Ku kvalite stavby sa nejdem vyjadrovať, to nechám 
ľudom, ktorí sa v oblasti stavebníctva pohybujú. Ale každý z nás videl, že raz bol sokel na OÚ čierny, 
potom biely... a všetko sme zaplatili my - občania.

- Ak starosta uvedie po mesiaci vo funkcii, že ušetril 500 EUR na telefónnych službách, potom 
mu patrí pochvala. Len nastane problém, keď nechce a možno ani nevie ukázať, či je to skutočne 
tak ako píše. Bohužiaľ, tie telefónne služby nás nestoja menej (ako nám starosta oznámil vo 
februári 2015), ale sú stále vyššie ako boli v minulom volebnom období. Veď ak šetrím, tak potom 
by sa mali náklady asi znižovať a nie naopak. 

- Musí sa nám veľmi dobre dariť v tejto dedine, keď si obecní úradníci dovolia kúpiť:
 - 2 stoličky za sumu 1500 EUR - potrebuje ich bežný občan Podkoníc?
 - kávovar za 500 EUR
 - niekoľko zástaviek na obecný úrad a pečať s reťazou za viac ako 1500 EUR.

Podľa mojich informácií tieto nákupy neboli vopred prejednané na obecnom zastupiteľstve a 
nikto z poslancov nehlasoval za kúpu týchto vecí. 

- Množstvo dohôd, ktorých položky sú len v rozpočte. Nik nemá záujem povedať, čo sa za tým 
skrýva. Obecný úrad nevie viac ako dva roky poskytnúť informáciu o počte a účele dohôd. Tomu sa 
hovorí transparentnosť? 

 - Nakladanie s BIO odpadom je tiež zvláštne. Jednu skládku zrušíme a otvoríme ďalšiu o 300 m 
ďalej. Potom vyvážame BIO odpad v kontajneroch za veľké sumy na Breziny. Aké sú skutočné 
náklady? Podľa zverejnených faktúr sme v roku 2017 zaplatili za vývoz kontajnerov s BIO odpadom 
viac ako 4000 EUR.

- atď ... je toho oveľa viac.

ZMENA ZÁKONA Č. 145/1995 Z. Z. O SPRÁVNYCH POPLATKOCH OD 1. JANUÁRA 2018

Upozorňujeme občanov, že od 1. januára 2018 došlo k zmene v sadzobníku správnych 
poplatkov, ktoré sú vyberané orgánmi verejnej správy, napr. položky týkajúce sa výkonov 
obecného úradu:

- osvedčenie odpisu, fotokópie listiny za každú stranu  - v slovenskom jazyku - 2,00 €
       - v cudzom jazyku - 3,00 €
- overenie podpisu, za každý podpis - 2,00 €
Sadzobník poplatkov uplatňovaný v stavebnej správe je zverejnený na webovej stránke obce 

www.podkonice.sk v časti „zverejňovanie – stavebný úrad“.
Anna Stajančová

INFORMÁCIE Z EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA OBCE PODKONICE ZA ROK 2017 

5 sobášov
narodilo sa 10 detí
prihlásilo sa 29 občanov na trvalý pobyt
odhlásilo sa 10 občanov z trvalého pobytu
zomrelo 8 občanov

VYHODNOTENIE ANKETY ODCHODU AUTOBUSU BB - PODKONICE

Zapojilo sa 35 občanov
Odchod autobusu:  o 8:00 – 7 občanov
                             o 8:30 – 2 občania
                             o 9:00 – 26 občanov

Jana Gregorová

ODVOZ VIANOČNÝCH STROMČEKOV

V utorok 16.1.2018 v poobednajších hodinách budeme zbierať živé vianočné stromčeky, ktoré 
odvezieme na drevoštiepkový sklad za Močilá (resp. za školu ak bude veľmi rozmočený terén). Ak 
chcete ekologicky zlikvidovať svoj vianočný stromček, dajte ho pred svoj dom. Stromček musí byť 
bez ozdôb a prázdnych obalov od sladkostí!  V prípade, že službu nestihnete využiť, zavolajte nám. 
Akciu môžeme zopakovať o 7 dní v utorok. Vianočné stromčeky s ozdobami neodzvezieme.

POZVÁNKA DO DIVADLA - JÁNOŠÍK PODĽA JOZEFA

Pravidelne v zimný čas si vás dovoľujeme pozvať na divadelné 
predstavenie ochotníkov z Medzibrodského kočovného divadla. Jozef 
Mokoš pripravil hru Jánošík podľa Jozefa o príbehu jedného človeka, z 
ktorého legendu vytesali. Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 4. februára 
o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v Podkoniciach. Vstupné dospelý 3 eur a 
dôchodcovia 0,50 centov.

Michal Vráb

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 15.11.2017

Uznesenie č. 78 / 2017 - podpísané starostom obce pomer hlasov: 4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zmenu programu.
   

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 79 / 2017 - podpísané starostom obce 3:0:1
OZ Podkonice schválilo kúpu nového dúchadla do ČOV v spolupráci so SVS za 
nasledovných podmienok. 1000 eur hradí SVS a zvyšných 1693 eur doplatí obec 
Podkonice.
   

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla

Uznesenie č. 80 / 2017 - podpísané starostom obce 
OZ Podkonice bolo oboznámené o plánovanej výmene okien na Chate Pleše.
   

Prítomní: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 81 / 2017 - podpísané starostom obce   4:0:0
OZ Podkonice bolo informované o rozpočte obce Podkonice na rok 2018.
   

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenia č. 78 - 81 / 2017 podpísal:
Ing. Michal Vráb

starosta obce
V Podkoniciach, dňa 15.11.2017   

UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 13.12.2017

Uznesenie č. 82 / 2017 - podpísané starostom obce 4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zapisovateľa, návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zmenu 
programu.
   

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE

Starosta Jamrich Jamrich Jamrich Jamrich Jamrich

ROKY 2006 2007 2008 2009 2010

Podiel dane 142 535 155 016 177 568 157 313 131 773

Prenos kompetencii 50 455 42 870 43 849 43 947 45 494

SPOLU 192 989 197 886 221 417 201 260 177 267

Poznámky:
V tabuľke nie sú zahrnuté iné príjmy ako príjem z podielových daní a za prenos kompetencíí.
Všetky sumy uvedené v tabuľke sú v EUR, vrátane prepočítaných rokov 2006 až 2008.
Údaje k roku 2017 sú čerpané z rozpočtového opatrenia č.2 schváleného na OZ 13.12.2017.
Údaje k roku 2018 vychádzajú z návrhu rozpočtu pre rok 2018.

Starosta Kukučka Kukučka Kukučka Kukučka Vráb Vráb Vráb Vráb

ROKY 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Podiel dane 155 985 155 093 165 075 176 931 198 704 232 977 240 000 242 000

Prenos kompetencii 32 019 19 078 13 782 12 676 20 637 36 118 45 000 55 000

SPOLU 188 004 174 171 178 857 189 607 219 341 269 095 285 000 297 000

Nárast príjmov oproti roku 2012:

Rok 2015 2016 2017 2018

Percentuálne zvýšenie príjmov 25,93% 54,50% 63,63% 67,83%

Suma zvýšených príjmov [€] 45 171 94 924 110 829 118 143

História poskytnutých financií z Podielových daní a Prenosu kompetencií
v obci PODKONICE za roky 2006 až 2018

Graf príjmov do obecného rozpočtu (2006 - 2018):
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P o d i el  d a n e P r en o s  k o m p eten c i i S P O LU

Michal Kukučka Michal VrábJozef Jamrich

VAŠE PRÍSPEVKY.
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Uznesenie č. 83 / 2017 - NEPODPÍSANÉ     4:0:0
OZ Podkonice ruší uznesenie 77 / 2017 zo dňa 25.10.2017 v plnom znení: „Obecné 
zastupiteľstvo schvaľuje predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia 
vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Podkonice“, realizovaného v rámci výzvy 
IROP_PO04-SC431-2017-16, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce. 
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 
realizovaného projektu vy výške 9734,00 EUR. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zabezpečenie 
financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.“ 
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice ruší projekt „Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej 
infraštruktúry  v obci Podkonice“  v lokalite za bytovkou č.d. 342 na parcelách CKM 883, 884, 
885/1, 885/4, 886 KÚ Podkonice. Na tento projekt sa už nebudú vynakladať ďalšie finančné 
prostriedky spojené s realizáciou tohto projektu.
Obecné zastupiteľstvo odporúča vyhľadať v rámci tejto výzvy inú lokalitu v obci Podkonice 
(škola, ihrisko).
Obecné zastupiteľstvo odporúča zamerať sa na realizáciu podobného zariadenia.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 84 / 2017 - NEPODPÍSANÉ      4:0:0
OZ Podkonice neschvaľuje návrh rozpočtu na rok 2018. 
OZ Podkonice zaväzuje starostu obce Podkonice vytvoriť do najbližšieho stretnutia obecného 
zastupiteľstva celkovú cenovú kalkuláciu chodníka od dolnej zastávky SAD po Kultúrny dom. 
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 85 / 2017 - podpísané starostom obce    4:0:0
OZ Podkonice schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o trhových miestach.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 86 / 2017 - podpísané starostom obce    4:0:0
OZ Podkonice schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o trhovom poriadku.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 87 / 2017 - podpísané starostom obce    4:0:0
OZ Podkonice schválilo Všeobecne záväzné nariadenie o daniach z nehnuteľnosti, daň za 
komunálny odpad, daň za psa a iné poplatky.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJEVAŠE PRÍSPEVKY.

PRÍJMY OBCE PODKONICE ZA OBDOBIE 2006 - 2018

Keďže ma viacerí občania oslovili s otázkou, ako je to s financiami obce, rozhodol som 
zhromaždiť pár dokumentov, vytiahnuť z nich pár čísel, ktoré vám teraz poskytnem. 

Financie sú v každej fungujúcej spoločnosti dosť podstatná vec. O to viac to platí pri obci, ktorá 
má ľuďom poskytovať služby, na čo je splnomocnená zákonmi. Na nasledujúcej strane nájdete 
historický prehľad príjmov od roku 2006 do roku 2018 (údaje čerpané za roky 2006 - 2016 sú zo 
záverečných účtov obce, za rok 2017 zo schváleného rozpočtu, za rok 2018 z návrhu rozpočtu). V 
tabuľke sú uvedené len dva hlavné príjmy, ktoré posiela štát obciam, a to je príjem z podielových 
daní a príjem za prenesené kompetencie. Tieto príjmy viac menej nemá ako starosta výraznejšie 
ovplyvniť, pretože sú zákonom ustanovené a závisia hlavne od stavu ekonomiky a percentuálneho 
pomeru, akým štát rozdeľuje peniaze obciam a VÚC. Je pravdou, že štát posiela peniaze podľa 
počtu obyvateľov a ďalších "parametrov" obce, ako je napr. počet žiakov v základnej škole. Počet 
obyvateľov obce a počet žiakov v škole, to sú faktory, ktoré starosta výrazne za krátky čas zmeniť 
nemôže. Súvisia s prirodzenou migráciou ľudí, ale aj s pôrodnosťou a preferenciami rodičov, do 
ktorej školy zapíšu svoje deti. Vďaka patrí všetkým rodičom, poslancom a starostom, ktorí prispeli k 
záchrane Základnej školy s materskou školou v Podkoniciach.

Teraz pár poznámok k tabuľke a grafu. Ako je zrejmé z grafu, kríza v ekonomike z rokov 2010 - 
2011 sa prejavila so svojimi dôsledkami - zníženými príjmami do rozpočtu obce a to aj v 
nasledovnom období v rokoch 2012 - 2014. Aj za týchto ťažkých finančných podmienok s príjmom 
okolo 180 000 EUR dokázala obec fungovať - kúrilo sa, svietilo sa, vyvážali sa smeti, škola a škôlka 
fungovali. Samozrejme všetko bolo na hrane, v mnohých prípadoch až za hranou. Zastupiteľstvo 
vtedy schválilo kontokorentný úver, pre prípad, ak by sa situácia výrazne zhoršila. Ten úver však 
nebol použitý. Vtedajší starosta radšej zazálohoval obec z vlastných prostriedkov, za čo sa mu patrí 
aj teraz poďakovať (lebo to obec nestálo vôbec nič). Za týchto finančných podmienok nezvyšovalo 
veľa alebo niekedy vôbec nič na investičný rozvoj. Ľudia neboli spokojní a nešetrili kritikou. Ale 
kritika má byť podopretá pravdivými argumentmi a vychádzať z reálnych možností a peňazí. Aj za 
takýchto ťažkých podmienok nakoniec odovzdal bývalý starosta obec nezadlženú a s prebytkom 
niečo pod 10 000 EUR.

 Našťastie sa situácia zmenila, keď pominuli dopady krízy a ekonomika začala rásť. Keď aj štát 
pochopil, že obciam neposiela dosť peňazí, a preto zmenil pomer rozdeľovania podielových daní 
medzi obce a župy. Všetky spomenuté faktory majú vplyv na to, že od roku 2015 výrazne rastú 
príjmy obce od štátu a pre rok 2018 je v návrhu rozpočtu skoro 300 000 EUR. To znamená, že oproti 
krízovým príjmom z roku 2012, kedy bol príjem v sledovanom období najnižší (dno na grafe) je to 
viac o cca 65 %. Vo finančnom vyjadrení je to skoro o 120 000 EUR, teda 3,5 milióna slovenských 
korún viac! Pre celkový pohľad na situáciu vo financiách obce ešte uvediem ďalšie porovnanie. Za 
celé volebné obdobie starostu M. Kukučku bol príjem celkom 730 000 EUR, za terajšie volebné 
obdobie 1 070 00 EUR, čiže o 340 000 EUR viac, teda o neskutočných 10,2 milióna korún! Pohral 
som sa ďalej s číslami o čerpaní do konca 3Q roku 2017, ktoré poslanom OZ výnimočne, po 
urgencii, poskytol obecný úrad. Ak vychádzam z predpokladu, že na konci roka 2017 (keď sa podľa 
mňa v oblasti investícií neurobilo takmer nič (možno jeden komín a pár násteniek smerom na 
Pleše) zostane v obecnej kase prebytok 30 000 EUR. Potom sa za prvé 3 roky súčasného 
volebného obdobia 2015 - 2017 strovilo spolu už 220 000 EUR. Tých, o ktoré má súčasný starosta 
navýšený príjem od štátu, ako mal predošlý, teda o 6,6 milióna korún. Zdôrazňujem sú to len príjmy 
z podielových daní a prenosu kompetencií. 

Keďže som jediným poslancom, ktorý bol v zastupiteľstve aj v minulom volebnom období, viem 
porovnať ako sa "vládne", keď peniaze nie sú a vtedy, keď je peňazí našťastie podstatne viac (určite 
nie dosť). Pán Boh zaplať, je ich viac o skôr uvedené sumy, no tých strovených 6,6 milióna korún je 
skutočne veľká suma, ktorú ja ako občan veru v dedine nevidím. Verím, že nie som sám a po  ...
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Uznesenie č. 88 / 2017 - podpísané starostom obce    4:0:0
OZ Podkonice schválilo Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.
OZ Podkonice poveruje kontrolóra obce vyhodnotiť jazdy obecného motorového vozidla Dacia 
Duster. Pomocou výstupu z GPS zariadenia diferencovať prejdené trasy na súkromné a 
pracovné.   
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 89 / 2017 - NEPODPÍSANÉ      4:0:0
OZ Podkonice schválilo deň konania zasadnutia zastupiteľstva utorok. 
OZ Podkonice poverilo starostu obce pripraviť termíny zasadnutí na I. polrok 2018.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 90 / 2017 - NEPODPÍSANÉ      4:0:0
OZ Podkonice schvaľuje Mgr. Petra Polónyho a Mgr. Ing. Ivana Barlu na kontrasignovanie 
zmlúv podľa schválenej smernice. 
Kontrasignovanie bude prebiehať formou interného písomného súhlasu, ktorý môže byť 
súčasťou zmluvy, ktorá sa bude spolu so zmluvou archivovať.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 91 / 2017 - NEPODPÍSANÉ      4:0:0
OZ Podkonice určuje, aby starosta obce jednotlivé zmluvy a zmluvné podmienky týkajúce sa 
rekonštrukcie chodníka od dolnej zastávky SAD až po Kultúrny dom predložil na obecnom 
zastupiteľstve a zmluvný vzťah uzatvoril až po schválení obecným zastupiteľstvom.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 92 / 2017 - podpísané starostom obce    4:0:0
OZ Podkonice ruší uznesenie 71 / 2017 o obchodnej verejnej súťaži. Z tohoto dôvodu obecné 
zastupiteľstvo obce Podkonice zriaďuje novú päť člennú komisiu pre vyhodnotenie návrhov 
predložených do obchodnej verejnej súťaže, ktorá postupuje v súlade s podmienkami 
obchodnej verejnej súťaže. Zloženie komisie:

- Mgr. Ing. Ivan Barla, poslanec OZ, člen komisie
- Ing. Jaroslav Kostúr,  poslanec OZ, člen komisie
- JUDr. Oliver Očenáš,  poslanec OZ, predseda komisie
- Anna Polónyová  hlavný, kontrolór obce, člen komisie
- Ing. Juraj Kostúr PhD.,  obyvateľ obce, člen komisie

 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 93 / 2017 - podpísané starostom obce   4:0:0
Komisia pre vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhodnotila súťaž – 1 účastník – RIDE 
RENTAL  s.r.o.
Zmluvné podmienky budú dohodnuté obcou Podkonice s podmienkou fotodokumentácie a 
inventarizácie objektu „Krčma na Hrbe“ t.j. stav vodomeru, stav elektromeru, funkčnosť 
zariadení atď.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 94 / 2017 - NEPODPÍSANÉ      4:0:0
OZ Podkonice navrhuje zaviazať starostu obce Podkonice doložiť doklady, ktoré sú dôvodom 
navýšenia položiek v rozpočte na rok 2018 do následného prejednávania rozpočtu na rok 2018.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

Uznesenie č. 95 / 2017 - podpísané starostom obce    4:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje nákup zbernej nádoby na prepálený 
kuchynský olej.
 

Za: Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš, Peter Polóny
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto

V Podkoniciach, dňa 13.12.2017 

Uznesenia č. 82, 85, 86, 87, 88, 92, 93 a 95 / 2017 podpísal: 

Ing. Michal Vráb
starosta obce

Uznesenia č. 83, 84, 89, 90, 91 a 94 starosta obce NEPODPÍSAL.

Pozn. redakcie: 
Uznesenia, ktoré starosta obce NEPODPÍŠE sú neplatné a môžu sa dostať do platnosti až po 

opätovnom hlasovaní obecného zastupiteľstva. Na to je však potrebná 3/5 väčšina poslancov OZ, 
čo je v našej obci 5 poslancov, ktorí by hlasovali ZA prijatie návrhu a to do dvoch mesiacov od 
schválenia pôvodného uznesenia. Podľa zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení nadobúda 
takéto rozhodnutie právoplatnosť automaticky - aj bez podpísania starostom obce.

Jaroslav Kostúr

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
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