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Vážení spoluobčania,
po dlhej a mrazivej zime do nášho
chotára zavítala vytúžená jar. Počujeme
štebot vtáčikov, začína lietať malý hmyz,
vonku sa derie prvá tráva. Je to krásny čas,
ako keby sa všetko znovu zobudilo a začalo
nový život. Tento rok aj obdobie Veľkej Noci
symbolicky vyšlo na koniec marca.
JŠ
Začína ožívať aj život v našej obci.
Na marcovom obecnom zastupiteľstve sa
podarilo schváliť rozpočet obce. Čaká nás dokončenie najväčšej investície za
posledných 25 rokov v našej obci - združenej investície rekonštrukcie cesty, vody
a chodníka. Veľmi sa teším, že sme našli spoločnú reč a chcem sa poďakovať obecnému
zastupiteľstvu za schválenie rozpočtu.

Po turbulentnom mesiaci sa i v našom štáte zrekonštruovala vláda. Slovensko
stojí opäť po rokoch na kritickej križovatke. Verím, že sa situácia ustáli a život sa vráti
do reálnejších koľají. Deje sa toho priveľa a každého trápi niečo iné. Ja sa obávam
hlavne o čerpanie dotácií. Aby sa neopakovala situácia z roku 2016, kedy sme podali
projekt napríklad aj na multifunkčné ihrisko a Ministerstvo pôdohospodárstva všetky
projekty zrušilo. Dotácie z Eurofondov sú jednou z mála príležitostí ako získať
prostriedky na rozvoj obce.
Naša obec musí napredovať. Už tretí mesiac pracujeme na príprave stretnutia
k predstaveniu malých pozemkových úprav k lokalite Niva. Pre celé naše Podkonice je
to doslova vec prežitia. Ak sa v obci nezačne stavať, budeme odsúdení na postupný
zánik. Demograﬁcká krivka je neúprosná. Mladých rodín v našej dedine nepribúda,
nových domov rovnako tiež nie. Ak sa situácia nezmení, o pár rokov už nebude cesty
späť. A bola by škoda, aby nám jediné štebotanie v záhradách obstarávali o pár rokov
iba vrabce.
Ing. Michal Vráb
Prajem vám krásny jarný čas.
starosta
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ODVOLANIE STAROSTU Z REDAKČNEJ RADY
Obecné zastupiteľstvo schválilo moje odvolanie z redakčnej rady na svojom
zasadnutí 27. marca 2018 uznesením č. 16/2018.
Do Podkonického spravodaja som prispieval veľmi rád od roku 2012. Ďakujem
mojim kolegom za výbornú spoluprácu a verím, že spravodaj aj v týchto turbulentných
časoch bude pokračovať ďalej. Veľmi rád prispejem ako občan.
KONIEC RUBRIKY „VÝBER FOTOGRAFIÍ“
Dlhoročná rubrika „Výber fotograﬁí“ na stránke nasepodkonice.sk, ktorá
vznikla v roku 2012 končí. Rozhodli sme sa tak spolu s Dušanom Koctúrom. Dôvodov,
prečo rubrika končí, je viac.
Za 5 rokov fungovania tejto rubriky sme uverejnili niekoľko stoviek až tisícky
fotograﬁí, ktoré sme väčšinou sami pripravovali. Posledné mesiace väčšinou
prispieval iba starosta obce a občas niekto z vás. Zo strany občanov necítime záujem.
Ďalším dôvodom je, že celý proces prípravy tejto rubriky je časovo náročný. Je
potrebné fotograﬁe prezrieť (čo je najkrajšia časť procesu). Následne sa musia
zmenšiť. Po nahraní do webového rozhrania je potrebné doplniť texty (ak ich nedodal
autor). Skontrolovať ich nahranie a pripraviť komentáre a článok. Celý proces zaberie
adminovi cca 3 hodiny v jeho osobnom voľne.
Samotná rubrika, ako aj spravovanie webu je založené na dobrovoľnosti. Web
nedosahuje žiadne príjmy. Ročný hosting a prípadné opravy sme hradili my – Dušan
Koctúr, Michal Vráb a Jaroslav Kostúr zo svojho.
Ak by sa však našiel niekto, kto by chcel robiť s touto rubrikou, veľmi radi
mu venujeme svoj čas na zaučenie. Ukážeme a povieme ako pracovať v systéme.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispievali.
Editori: Dušan Koctúr a Michal Vráb

JARNÉ UPRATOVANIE
Začal apríl a s ním spojené práce na skrášľovaní našich dvorov a záhrad. Mnohí
z nás začínajú kosiť, prehrabávať záhradu či začínajú so stavebnými prácami.
Apelujeme na všetkých a žiadame vás, aby ste boli ohľaduplní a dodržiavali
pokyny pri spracovaní odpadu. Spaľovanie nie je to, čo je vhodné s odpadom robiť.
Vieme všetko vyseparovať – bioodpad v kontajneroch, orezy zo stromov na úložisku
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konárov „Za Močilá“, plasty v nádobách alebo vreciach, sklo a kovy v nádobách na
stojiskách. Elektroodpad tiež separujeme. Za minulý rok sme zaň dostali 312,35 eur.
Staré pneumatiky sa odovzdávajú u predajcu, kde kupujete nové pneumatiky.
Obraciam sa na vás s prosbou, separujte, má to zmysel!

OBEC INFORMUJE
VEĽKOKAPACITNÉ KONTAJNERY
Veľkokapacitné kontajnery budú pristavené tento rok v priebehu
16. - 27. apríla. Všetky kontajnery budú pristavené postupne v čase po 14-tej hodine,
aby mal každý možnosť zlikvidovať odpad. Apelujeme na vás, aby ste do kontajnera
NEDÁVALI - pneumatiky, elektroodpad, skrine, farby, chemický odpad.
Kontajnery budú umiestnené:
- Nová ulica (pred Čunderlíkov)
- Na Kašiarke
- Námestie (pred Kukučkov)
- Pred Filipov
- Hôrka (pred Polónyovými)
- Pred Kaplnkou
ZBER ELEKTROODPADU
Do konca apríla prebieha v našej obci zber elektroodpadu.
Odpad môžete nosiť v stredu večer od 17.00 do 18.00 hodiny
a v sobotu od 8.30 do 9.30 hodiny ku hasični.
UPOZORNENIE - JARNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY
S príchodom jarného a suchého obdobia, upratovaním na záhradách a v okolí
bytových domov vyzýva Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Banská Bystrica na zvýšenú pozornosť pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi
v lesných, trávnatých porastoch, ale aj v okolí obydlí.
VYPAĽOVANIE TRÁVY – TO NIKDY NEROB!
ZA VYPAĽOVANIE TRÁVY POKUTA 331 €. NEZNALOSŤ ZÁKONA
NEOSPRAVEDLŇUJE!
Podkonický spravodaj
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Pamätajte na to, že vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa
§ 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona NR SR č.314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v NR v znení neskorších predpisov ZAKÁZANÉ!
Za porušenie tohto zákazu hrozí podľa zákona č. 314/2001 Z. z. fyzickej osobe
až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 Eur, právnickej osobe alebo
fyzickej osobe, osobe -podnikateľovi môže byť uložená pokuta až do výšky 16 596 €.
Skoré spozorovanie požiaru je najdôležitejšie, každá sekunda je dôležitá! Ak začne
horieť napr. tráva okolo ohniska a sme dostatočne pripravení, väčšinou sa požiar dá
v zárodku uhasiť. Ak nie, okamžite volajte hasičov !
V prípade požiaru volajte telefónne číslo 150 alebo 112.
V roku 2017 vzniklo v okrese Banská Bystrica 148 požiarov. Celkové škody
boli vo výške 563 100 eur. Najviac požiarov vzniklo v súkromnom vlastníctve – 65,
nasledujú požiare v obchodných spoločnostiach – 26, v 50 prípadoch išlo o nezistené
vlastníctvo.
Najčastejšou príčinou požiarov je úmyselné založenie požiaru – 19 (začína
to vypaľovaním porastov), 55 prípadov požiaru vzniklo z nepozornosti
a nedbalosti, technické poruchy spôsobili 30 požiarov.
VÝPREDAJ V OBECNEJ KNIŽNICI
Marec mesiac knihy skončil, no čítať neprestaňme. Aj tento rok sme otvorili
svoje dvere záujemcom v rámci dňa otvorených dverí, ktorý využili najmä deti z našej
školy. Na spoločnom čítaní si vypočuli rozprávky zo zberateľskej činnosti Pavla
Dobšinského, keďže práve tento mesiac sme si pripomenuli 190. výročie jeho
narodenia. V knižnici sa im páčilo a mnohí do nej určite zavítajú zas.
Ak ste navštívili našu knižnicu, alebo sa zaujímate o dianie v nej, postrehli ste,
že na jeseň sme dokončili revíziu knižnice. Mnohé knihy svetovej a slovenskej
literatúry sme mali vo viac exemplároch, preto sme ich v rámci revízie vyradili. Radi
by sme, aby si našli nový domov, keďže ide často o klasické diela, alebo o literatúru
nášho detstva. Preto vás pozývame na výpredaj vyradených titulov, kde nájdete
diela do Tolstého, Zagorky, Márie Ďuríčkovej, Janka Kráľa a ďalších. Výťažok
z predaja pôjde na nákup nových titulov.
Taktiež sa potešíme knihám, ktoré ste už prečítali a radi ich posuniete ďalej.
Našich čitateľov potešia najmä knihy novšieho dáta. Žiadané sú najmä novšie príbehy
pre deti a mládež a súčasná svetová a slovenská literatúra.
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ANKETA
Prosíme našich čitateľov, občanov i všetkých, ktorí čítajú tieto riadky o
vyplnenie krátkej ankety, ktorá nám pomôže naplniť poličky v knižnici knihami, ktoré
vás zaujímajú.
1.
2.
3.
4.
5.

Akú knihu ste naposledy čítali?
Odporučili by ste ju vašim známym/ kamošom?
Ktorú knihu by ste radi našli v našej knižnici?
Diela, ktorého spisovateľa vám u nás chýbajú?
Aký je váš vek a meno (nemusíte uviesť, ale veľa nám to napovie :-))

Odpovede prosím pošlite mailom na kniznica@podkonice.sk, alebo ich
príďte povedať k nám osobne v čase otváracích hodín – každý pondelok od 17 do
20 hodiny. Uzávierka ankety je 30. apríla. Ďakujeme!
PODKONICE PLEŠE NA GARÁŽ.TV
Vďaka výbornej spolupráci našej obce a youtube kanálu Garáž.tv sa nám darí
propagovať našu obec a jej okolie v plnej kráse. Garáž.tv bola vo februári u nás natáčať
dve videá. Jedno z nich si už môžete pozrieť na stránke www.podkonice.sk .

ŠKOLA
MAREC V NAŠEJ ŠKOLE
„Keď mám peknú knižku v ruke, hoci neveľkú, je to ako by som stretla
dobrú priateľku.“
Určite mnohí z vás poznajú zo svojich školských čias túto peknú báseň,
úryvkom ktorej som vám chcela pripomenúť mesiac knihy. Aj naše deti zo ZŠ s MŠ
Podkonice navštívili pri tejto príležitosti obecnú knižnicu a všetky si požičali knihu,
ktorá sa im páčila. Aj takýmto spôsobom učíme deti už od malička vybudovať si
kladný vzťah k písanému slovu a ku knihám
Naši predškoláci z materskej školy sa v marci dvakrát zúčastnili vyučovacej
hodiny v ZŠ. Oboznámili sa s priebehom vyučovacej hodiny matematiky,
slovenského jazyka a čítania. Deťom sa v škole páčilo, čo dokazovali svojou
aktivitou pri práci v pracovnom liste a pri rozhovore s pani učiteľkou.
Podkonický spravodaj
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8. marca navštívili deti z materskej školy Dom remesiel v Slovenskej Ľupči a
múzeum, kde im pani Krížová priblížila život a prácu našich predkov a ukázala im
nástroje, ktoré pri nej používali. Na záver deti v dielničke strihali, lepili a zhotovili
pozdravy pre svoje mamičky ku sviatku MDŽ.
15. marca navštívili deti z materskej školy Základnú umeleckú školu
v Slovenskej Ľupči, kde im pani učiteľky a žiaci svojim spevom a hrou na hudobných
nástrojoch priblížili príchod jari a lúčenie sa so zimou. Predstavenie bolo nielen
poučné, ale aj vtipné a deti si s účinkujúcimi aj spoločne zaspievali. Na záver tejto
peknej akcie si zhotovili v priestoroch pre výtvarnú výchovu malý darček na pamiatku.
Deťom sa takéto akcie páčia aj z toho dôvodu, že radi cestujú autobusom.
14. marca sa pre deti 3. a 4. ročníka ZŠ uskutočnila prednáška „Hasiči
a záchranársky zbor“, ktorú odprezentovala pani Eva Sporná. V prednáške sa
dozvedeli veľa zaujímavých a poučných informácií, okrem iného aj to, ako môže byť
oheň náš kamarát, ale aj nepriateľ.
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Všetci sa tešíme, že po dlhej a tuhej zime prišla dlho očakávaná jar, takže deti zo
školského klubu pod vedením pani učiteľky Mgr. Lindy Mesíkovej trávia viac času na
vychádzkach v prírode.
Alena Turčanová
učiteľka ZŠ s MŠ

OZNAM: Zápis do MŠ sa uskutoční dňa 03. 05. 2018

TURISTIKA
PODKONICKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK
Minulý rok sa vďaka dotácii z Banskobystrického samosprávneho kraja a
obce Podkonice podarilo vybudovať náučný chodník vedúci zo srdca našej obce
až na Pleše. Mnohí zo starších občanov už nemajú toľko síl, aby absolvovali túto
náučnú trasu. Preto sme sa rozhodli v každom čísle uverejniť informácie o
jednotlivých tabuliach tak, ako sú osadené na trase Podkonice - Pleše.
Chodník tvoria dve trasy
Po prvej, dlhšej trase prejdete 2,6 kilometra kľudovým tempom za jednu hodinu. Trasa
vedie po asfaltovej ceste a následne prechádza na poľnú cestu a chodník. Má 7
zastavení. Cieľ je na Chate na Plešiach. Môžete využiť aj odbočky na doplnené nové
časti chodníka, zaujímavé výhľadové body a Slovenské lyžiarske múzeum.
Druhá, o čosi kratšia trasa začína pri Chate na Plešiach. Prechádza na hrebeň Javoria,
pričom môžete využiť smer Vysoká alebo smer Pleše. Všetky tri zastavenia sú
lemované krásnou panorámou Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Kremnických vrchov.
Dĺžka druhej trasy je 2,3 kilometra.
Celkovo teda prejdete takmer
5 kilometrov s prevýšením od 550 metrov do
976 metrov n. morom, takže spolu 426 metrov
n. morom.
Turistickú trasu môžeme spokojne
označiť za rodinnú, pretože je nenáročná
a zvládne ju aj menej zdatný turista.

Podkonický spravodaj
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TURISTIKA
PRVÝ PANEL – základné údaje a úvod
Vitajte, nech sa vám náš chotár vpíše hlboko do vašich sŕdc!
Nachádzate sa v malebnej obci
Podkonice - bráne do Nízkych Tatier. Je to
už viac ako 700 rokov čo sa na miestach
pôvodnej osady zvanej Konice, usadila
prvá generácia dnešných Podkoničanov.
Stojíte pri prvom zastavení
náučného chodníka, na ktorý dostala obec
Podkonice ﬁnančnú dotáciu od poslancov
Banskobystrického samosprávneho kraja.
Aj vďaka iniciatíve starostu obce Ing.
Michala Vrába a schváleniu dotácie od
poslancov obecného zastupiteľstva Ing.
Miroslava Budaja, Mgr. Tomáša Kmeťa,
Mgr. Petra Polónyho a Ľubomíra Očenáša
sa dnes môžete dozvedieť o skutočne
bohatej histórii obce, jej obyvateľoch,
krásnych prírodných lokalitách, ale aj
o okolí. Vítame vás teda v Podkoniciach.
Tam, kde z doliny Hrona neďaleko Slovenskej Ľupče vystupujú na sever prvé
výbežky Nízkych Tatier, na úpätí ich južných svahov a svahov Starohorských vrchov
sa nachádza naša podhorská obec Podkonice. Leží na 19°15´35´´ východnej
zemepisnej dĺžky a 48°48´8´´ severnej zemepisnej šírky v nadmorskej výške 529,5
metrov nad morom.
Podkonice majú svoj erb ako každá významná dedina na Slovensku.
Podkonický erb sa našiel otlačený pri geologických prieskumoch v okolí
obce. Samotný erb pozostáva z troch častí. Tou prvou a aj najmenšou
časťou je čerieslo. Je to časť pluhu zvaná krájadlo, druhou je samotný pluh
a tretiu tvorí zvonec. Nečudo, naši predkovia boli veľmi šikovní remeselníci a
poľnohospodári, a tak si do svojho znaku vložili to najcennejšie, bez čoho by ostala
okolitá pôda neobrobená a tunajší ľud hladný. Farba v erbe našej krásnej dediny je
modro-biela, ako obloha s oblakmi, ktorá lemuje panorámu okolitých hrdých hôr a
ktorá sa pred mnohými stovkami rokov, hlboko zapísala do sŕdc našich predkov.
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UZNESENIE Č. 09/2018
OZ schvaľuje návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zmenu programu.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

UZNESENIE Č. 10/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje záverečný účet obce Podkonice
za rok 2017 bez výhrad.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

UZNESENIE Č. 11/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice zaväzuje kontrolórku obce, aby dodatočne zaslala
aktuálny stav záverečného účtu za rok 2017.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

UZNESENIE Č. 12/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice berie na vedomie informácie o zisteniach
z poskytnutých údajov z Obecného úradu obce Podkonice, na ktoré poslanci potrebovali
poznať odpovede pred rokovaním o rozpočte obce Podkonice na rok 2018.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

UZNESENIE Č. 13/2018

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje návrh rozpočtu Základnej školy
s Materskou školou Podkonice na rok 2018.

Podkonický spravodaj

9

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr.
Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

UZNESENIE Č. 14/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje rozpočet obce Podkonice na rok 2018.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr.
Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

UZNESENIE Č. 15/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice bolo informované o zmenách v redakčnej rade na
základe nerešpektovania štatútu Podkonicekého spravodaja starostom obce Podkonice.
Prítomní: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
UZNESENIE Č. 16/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice navrhlo odvolať pána starostu obce Podkonice
Ing. Michala Vrába ako člena z redakčnej rady Spravodaja obce Podkonice.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, JUDr. Oliver Očenáš,
Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: Mgr. Peter Polóny

UZNESENIE Č. 17/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice schvaľuje zrušenie prevádzkarne zapísanej
v obchodnom registri pod označením „Miestny národný výbor obce Podkonice“ ako
drobná prevádzkareň. Kompetencie a majetok drobných prevádzkarní pri Miestnom
národnom výbore prešli na Obec Podkonice, Podkonice 178, 976 13 Podkonice,
IČO: 00313670.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

10
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UZNESENIE Č. 18/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti
obce Podkonice za rok 2017.
Prítomní: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
UZNESENIE Č. 19/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice vo veciach plnenie úlohy štátnej správy v zmysle
§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych
predpisov, § 2 ods. 1 písm. b) zákona č . 569/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v zmysle § 20 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn en&iacut e; neskorších predpisov sa
uznieslo na všeobecne záväznom nariadení č. 1/2018 o určení miesta a času zápisu dieťaťa
na plnenie povinnej školskej dochádzky obce Podkonice.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny, JUDr.
Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto Zdržali sa: nikto
UZNESENIA Č. 20/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice vzalo na vedomie výhľad počtu žiakov v Základne
škole Podkonice 2018 – 2020 a dopady na rozpočet obce.
Prítomní: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
UZNESENIA Č. 21/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice prenáša bod č. 11 rokovacieho poriadku na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva – Chodník od dolnej po strednú zastávku, príprava
podkladov do súťaže, príprava realizácie.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

Podkonický spravodaj
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UZNESENIE Č. 22/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice prenáša bod č. 12 rokovacieho poriadku na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva, Prítomnosť obecného právnika na zasadnutiach OZ.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Peter Polóny,
JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

UZNESENIE Č. 23/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice prenáša bod č. 13 rokovacieho poriadku na ďalšie
zasadnutie obecného zastupiteľstva – Nevyplatenie dotácie OZ PÚTNIK.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr,
Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

UZNESENIE Č. 24/2018
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice prenáša bod č. 14 rokovacieho poriadku - Kontrola
používania MV Dacia Duster v rokoch 2016 a 2017 na ďalšie zasadnutie obecného
zastupiteľstva Podkonice s dodatkom rozšírenia o dáta z roku 2018 konkrétne od 1. 1. do
30. 3. 2018.
Za: Ing. Miroslav Budaj, Mgr. Ing. Ivan Barla, Ing. Jaroslav Kostúr,
Mgr. Peter Polóny, JUDr. Oliver Očenáš, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto

Zdržali sa: nikto

V Podkoniciach 27.3.2018
Ing. Michal Vráb
starosta obce
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LESY
APRÍL – MESIAC LESOV
Apríl nie je známy len bláznivým počasím, ale je to aj mesiac lesov. Tých
lesov, ktoré sú všade okolo nás. Apríl si ako mesiac lesov pripomíname od roku
1952.
Lesy znamenajú pre Slovensko veľmi veľa. Rozprestierajú sa na rozlohe
cca 2 miliónov hektárov, čo je 42 percent rozlohy Slovenka. Lesy v okolí našej
obce sú odborne obhospodarované a je o ne vzorne postarané. Ale nestačí sa
spoliehať len na organizácie a združenia, ktoré sa priamo či nepriamo o les
starajú. Každý občan a návštevník lesa by sa mal vedieť v lese aj správať.
Dodržiavať protipožiarnu bezpečnosť, nechodiť do lesa po zotmení a nerobiť
hluk. Les nie je bezodná nádoba na smeti. Nikomu z nás by sa nepáčilo, keby
nám niekto prechádzal večer po obývačke, hulákal a kládol oheň, kde si zmyslí,
či zanechal za sebou kopu odpadkov.
Cesty lemujú odpadky a sťažujeme sa, aký je všade neporiadok. Pitná
voda je v našich zemepisných šírkach samozrejmosťou, no pramení v tom lese,
ktorý je pre mnohých ľahostajný. Doma už máme všetci upratané, ale čo v lese?
Kto uprace les? Naučme sa správať v prírode a v lese tak, ako to robili naši starí
otcovia. To, čo si zoberieme so sebou na výlet, šport alebo aj prácu v lese,
prinesme aj späť pri návrate domov. Význam lesov je pre existenciu človeka
absolútne nenahraditeľný, preto si zaslúžia našu ochranu neustále.
Dušan Koctúr

JŠ

Podkonický spravodaj
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PODUJATIE

Turistický prechod (nielen) pre dôchodcov
Mikroregión obcí pod Panským dielom vás pozýva
na turistický prechod (nielen) pre dôchodcov.

Ľupčianskym chotárom s návštevou Ľupčianskeho hradu
v sobotu 12. 5. 2018

PROGRAM:
08:00 - 09:00 hod.
09:30 - 12:30 hod.
12:30 - 15:00 hod.
15:00 hod.

Presun účastníkov do Slovenskej Ľupče
Turistický prechod Ľupčianskym chotárom
spojený s návštevou Ľupčianskeho hradu
Posedenie pri guláši na ihrisku Ľupča
Odvoz účastníkov do obcí

Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade najneskôr do 04. mája 2018.
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FARSKÉ OZNAMY
Drahí obyvatelia Podkoníc!
Keď píšem tieto riadky, som naplnený veľkou radosťou, ktorú mi
prinieslo prežívanie tajomstiev Veľkej noci. Som veľmi rád, že všetky veľké
udalosti Kvetnej nedele, Zeleného štvrtku, Veľký piatok a hlavne vzkriesenie
nášho Pána, ktoré slávime každú nedeľu – zvlášť tú Veľkonočnú, som mohol
prežiť uprostred vás. Nech dušu každého obyvateľa Podkoníc naplní to
radostné zvolanie: Aleluja! A ak aj občas prežívame bolesť, smútok alebo
beznádej vedzme, že po troch dňoch bolo každé zlo porazené a preto môžeme
byť ľuďmi nádeje a radosti. Ďakujem i všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek
spôsobom pričinili o pekný priebeh sviatkov Veľkej noci. Obrovskú vďačnosť
cítim najmä voči všetkým, ktorí svojimi spevmi pašií nám priblížili utrpenie
i víťazstvo Pána Ježiša. Vďaka i za krásnu výzdobu a myslím, že všetci sme
mohli vnímať takú ľahkosť i radosť, ktorá vychádzala z našich modlitieb
a spevov. Nech samotný Boh, ktorý svojím zmŕtvychvstaním porazil smrť,
sprevádza vaše kroky. K tomu vám všetkým žehnám!
Napísané na Veľkonočnú nedeľu roku Pána 2018
Miroslav Spišiak, správca farnosti

Podkonický spravodaj
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FARSKÉ OZNAMY
Milí Podkoničania!
Koncom minulého roka som ako štatutár našej farnosti požiadal oﬁciálnym
listom Obec Podkonice o príspevok z obecného rozpočtu na opravu veže nášho
Kostola sv. Martina, ktorého rekonštrukciu sme začali vymaľovaním interiéru
a prácach na oplechovaní spodku veže vykonaných vlani, nakoľko práce na fasáde sa
musia vykonávať zhora dole. Teda najprv vežu, potom strechu a nakoniec fasádu. Na
zasadaní obecného zastupiteľstva sa zástupcovia farskej rady dohodli s poslancami
– vašimi volenými zástupcami, že by to mohlo byť vo výške 3000,- € a na ďalšom
zasadaní obecného zastupiteľstva, po iskrivej diskusii, nám bola táto suma i schválená.
Následne som však zaznamenal vlnu kritiky a nesúhlasných názorov. Medzi nimi sa
opakovali hlavne dva argumenty. Prvý je: „Cirkev je predsa bohatá, načo im treba
peniaze?“ a druhý: „...veď nech si na kostol prispieva biskup.“ Rozumiem, že veriaci
ľudia boli počas 40 rokov komunizmu triednym nepriateľom a tak boli tieto vety ako
proticirkevná mantra neustále opakované ľuďom a mnohí sa s nimi stotožnili
a opakujú ich i 28 rokov po páde tohto režimu. Lenže ak vylúčim ako dôvod nenávisť
k všetkému, čo sa týka Boha, ostáva mi ako pochopiteľný dôvod na opakovanie týchto
vecí už len neznalosť celej problematiky. Preto dovoľte, aby sme rôznym
nesympatiám predchádzali vysvetlením si vecí, ako to celé v skutočnosti je.
Najskôr si zadeﬁnujme Cirkev, ktorá je označovaná za tú nenásytnú. Je to
spoločenstvo ľudí, veriacich v Pána Ježiša a jeho učenie, ktorí majú krst a sú zjednotení
okolo biskupov na čele so sv. otcom. V našom lokálnom prípade sú to všetci členovia
našej farnosti, teda ľudia žijúci v Obci Podkonice (a Kališti :)), ktorí majú krst
a vyznávajú katolícku vieru. To, či do kostola chodia alebo nie, tu nie je podstatné.
Ak máme krst a hovoríme o Cirkvi – hovoríme o sebe samých. To predstavuje podľa
posledného sčítania ľudu 97% občanov Podkoníc.
Áno, máme v kostole zlaté kalichy, nejaké sochy, máme faru, kostol a posledne
i Kresťanský dom. Predstavuje to istý majetok, dokonca označovaný za kultúrne
dedičstvo – nakoľko sa v nich odráža úsilie a dobrá vôľa našich predkov. Lenže koľko
peňazí mesačne prinášajú samotné kalichy, sochy a tieto budovy? Žiadne. Odkiaľ má
teda naša „bohatá“ Cirkev – teda veriaci Podkoničania peniaze? Hovorme otvorene,
veď sme svoji: Otec biskup dostáva nejaký príspevok na chod biskupského úradu
od štátu, ktorý s ťažkosťami pokryje jeho chod. Všetky ostatné príjmy z prenájmu
biskupského majetku idú na chod kňazského seminára a diecéznu charitu. Teda biskup
i keby chcel, nemá z čoho ﬁnančne podporovať jednotlivé farnosti. Každá farnosť
naopak podporuje chod biskupského úradu 3% z vyzbieraného zvončeka. V roku 2017
naša farnosť poslala 126,- € na podporu biskupského úradu. Je to akt solidarity a
popravde biskupský úrad nám len vlani poskytol zadarmo právne služby
niekoľkonásobne prekračujúce túto sumu.
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Naša farnosť, v ktorej sme združení, je i normálna právnická osoba a máme
svoje príjmy i výdavky. Odkiaľ teda čerpáme peniaze? Ročne sú to zväčša tieto zdroje:
· prenájom lesa 600,- € + nejaké peniaze ak sa predá drevo, čo je priemerne cca
1500,- €, ale nie je to každý rok
· prenájom ornej pôdy a pasienkov 520,- €
· prenájom poľovných revírov 48,- €
· zo štátu naša farnosť nedostáva absolútne nič; jediné peniaze zo štátu, ktoré do
Podkoníc idú, je môj plat vo výške 430,- €, ale tie peniaze nie sú príspevkom
pre farnosť
· všetky ostatné príjmy sú už len vaše milodary a peniaze vyzbierané do
zvončeka v kostole, čo tvorí 87% všetkých príjmov farnosti; po odčítaní
zbierok na charitu, seminár a pod. v našej farnosti za rok 2017 to bola suma
7913,- €
Okrem príjmov sú tu aj isté výdavky, ktoré tvoria:
· režijné náklady – hlavne elektrina, voda a kúrenie (za rok 2017 to je 3738,-)
· poistenie budov 319,- €
· daň z nehnuteľnosti - platená obci 45,36 € + 499 daň za lesné pozemky –
platená cez PS
· chod kostola – hostie, sviečky, liturgické knihy a pod. 836,- €
· chod fary – internet, poštovné, toner... 870,- €
Nebudem tu všetky príjmy a výdavky podrobnejšie rozpisovať,
vyhlasovalsom ich na konci roka v kostole a sú podrobne vedené vo farskom
účtovníctve.
Z uvedeného vyplýva, že po odpočítaní všetkých výdavkov nám ročne na
investície a opravy ostáva 1500,- až 3500,- € v závislosti od výšky milodarov a
príspevkov. Takže naša Cirkev je len tak bohatá, ako sa sami vyzbierame. Samozrejme,
snažíme sa túto bilanciu vylepšiť zmenou nájomných zmlúv, na ktorých pracujeme,
tiež všetci ľudia vo farnosti pracujú ako
dobrovoľníci – bez nároku na mzdu (brigády,
upratovanie, výzdoba...). Prečo som teda poprosil
príspevok od Obce? Členovia našej farnosti tvoria
97% zo skupiny občanov, ktorí svojimi daňami
vytvárajú rozpočet obce. Zároveň sme
v Podkoniciach počtom členov (a to aj keby som
bral iba ľudí, čo sú v nedeľu na sv. omši a nie
všetkých pokrstených) najväčšou právnickou
osobou v dedine. Tiež som presvedčený, že nikto
pre praktický život v Podkoniciach neurobí toľko,
čo naša farnosť.
Podkonický spravodaj
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Ak zoberiem do úvahy, že každý pokrstený človek sa snaží byť lepším
človekom, teda i lepším občanom, každý vyspovedaný človek prináša do spoločnosti
a života v obci viac požehnania a šťastia, v našom kostole sa spečaťujú manželstvá,
ktoré potom prinášajú ďalších občanov a všetkých zomrelých občanov som za
posledného 2,5 roka na večnosť vyprevadil ja, myslím že bezpochyby sme
nezanedbateľnou súčasťou spoločnosti. Tiež máme príkaz od Boha byť soľou a kvasom
pre tento svet – nie byť zavretí v kostole a preto veriaci ľudia musia byť aktívnou
zložkou konajúcou dobro v každej spoločnosti – i v našej obci. Do kostola sa chodíme
modliť a na túto úlohu čerpať silu. A keďže sme súčasťou obce a máme svojimi daňami
podiel na jej príjmoch, nevidím dôvod, prečo by sme nemohli mať podiel i na
beneﬁtoch, ktoré pramenia z jej rozpočtu. Preto som vo vašom mene požiadal
o príspevok.
Ak by napriek všetkému bolo tých 3000,- €, čo nám schválili na kostol niekomu
ľúto, čisto matematicky z rozpočtu obce, ktorý sa delil (261 000,- €) nám poslanci
schválili 1,14%. To z biedy nevytrhne ani chodníky, ani školu. Pre našu farnosť to však
znamená sumu, na ktorú by sme sa zbierali rok. Spolu s nami boli podporené i ďalšie
občianske združenia, ﬁrmy a spoločenstvá, čo je dobre, veď sa aktívne podieľajú na
živote obce. Mrzí ma však, že kameňom úrazu je vždy len to, keď sa ﬁnančne podporia
veriaci ľudia v Podkoniciach = naša farnosť alebo ak chcete – Cirkev. Pre úplnosť
údajov uvádzam, že tento rok pôjde z obecného rozpočtu na opravu Kresťanského
domu ešte druhá splátka 5500,- €, čo však nie je dar, ale záväzok obce
z predchádzajúcich období. Táto suma ale nie je na rekonštrukciu kostola.
Verím, že som všetky skutočnosti objasnil a nebudeme ďalej po sebe zazerať.
Tiež sa chcem poďakovať touto cestou i všetkým ľuďom dobrej vôle, najmä farníkom,
ktorí svojimi obetami, modlitbou, prácou i ﬁnančnými príspevkami sa podieľajú na
chode našej farnosti a udržiavaniu toho, čo nám zanechali naši otcovia v podobe
kostola, fary a KD. Tiež ďakujem i všetkým poslancom OZ i p. starostovi za schválenú
dotáciu, kvôli ktorej môžeme mať o rok skôr skrášlený a opravený kostol, ktorý
nepochybne tvorí i architektonickú dominantu obce. Vo sv. Písme sa hovorí, že nikto,
kto podporí akýmkoľvek spôsobom dobré dielo, nepríde o svoju odmenu. Ak
podporíme svoj kostol, nepodporujeme nejakú neznámu Cirkev, ani otca biskupa a ani
farára, ale sami seba a tak trénujeme i svoju veľkodušnosť. Mne osobne v Podkoniciach
nepatrí ani tehla a hoci chcem zveľaďovať popri našich dušiach i farské budovy, keď
ma preložia, všetko ostane tu. Nech požehnanie, ktoré vyprosíme v našom kostole,
napĺňa všetkých obyvateľov Podkoníc!
Miroslav Spišiak, správca farnosti
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VOĽBY DO FARSKEJ PASTORAČNEJ RADY
Ako väčšina z vás vie, v tomto období prebiehajú voľby do našej farskej pastoračnej
rady. Posledné dva týždne sme mali možnosť navrhovať kandidátov o ktorých si myslíme,
že by nás mohli reprezentovať a byť nápomocní pri aktívnom živote, v našej farnosti.
Len pre pripomenutie, úloha farskej pastoračnej rady je byť poradným
spoločenstvom pri spravovaní farnosti. Samotný kňaz, okrem prípadu predaja farského
majetku a investícií presahujúcich 3000,- € môže síce vo všetkom rozhodovať i sám
a nepotrebuje k tomu súhlas farskej rady, ale je dobré, keď sa má pri robení strategických
rozhodnutí o koho oprieť. Toto zázemie vytvára farská pastoračná rada a ak budem
úprimný, tak otvorene poviem, že som rád, že takýchto ochotných ľudí, o ktorých sa môžem
oprieť, okolo seba mám.
Členovia by preto mali byť ľudia, ktorí žijú aktívne svoj život vo farnosti a poznajú
ľudí i život v Podkoniciach. Je vhodné, aby to boli ľudia, ktorí sa neboja mať svoj postoj
a názor, ale popri tom nezabúdajú sledovať cieľ, ktorým je dosiahnutie čím väčšieho dobra
farnosti. Preto som rád, že ste navrhli ľudí, ktorí nebudú len „do počtu“. Práca vo farskej
rade nie je ﬁnančne ohodnotená, farníci ju vykonávajú ako dobrovoľníci a je to o obete
svojho voľného času a síl pre dobro farnosti. Samozrejme, existencia farskej rady nebráni
tomu, aby ktokoľvek mohol povedať svoj názor, postreh alebo námietku priamo mne ako
jej správcovi. Nemá to byť akýsi medzičlánok medzi farárom a farníkmi. Tiež nemusíme
byť členmi farskej rady, ak chceme urobiť niečo dobré pre farnosť.
Aby sme sa však vrátili k samotným voľbám: Do nedele (15.4.) bude zostavený
zoznam ľudí, ktorých ste navrhli a ktorí prijali svoju kandidatúru. Ďalšiu nedeľu (22.4.)
budú prebiehať samotné voľby, kde všetci farníci, ktorí budú na sv. omši a sú starší ako
16. rokov, dostanú hlasovací lístok s menami kandidátov. Na nich môžete zakrúžkovať
mená 1 až 6 vašich zástupov. Lístok s viacerými ako šiestimi označenými menami bude
neplatný. Následne volebná komisia lístky na fare spočíta a prví šiesti kandidáti s najväčším
počtom hlasov budú vašimi zvolenými zástupcami vo farskej rade. Ja ako kňaz môžem ešte
osobne menovať ďalších piatich ľudí. Následnú nedeľu (29.4), vám predstavím nových
členov farskej rady a zložením sľubu člena farskej rady sa ujmú svojej úlohy.
Kandidáti do farskej rady, z ktorých budeme voliť:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Branislav Barla, 46 r., programátor, č.d. 216 (rozdávateľ sv. prijímania)
Ivan Barla, 53 r., manažér, č.d. 357
Juraj Barla ml., 35 r., policajt, č.d. 384
Viliam Barla, 79 r., dôchodca, č.d. 305 (p. kostolník)
Martin Beňa, 70 r., dôchodca, č.d. 107
Elena Bitnerová, 65 r., dôchodkyňa, č.d. 230
Ján Bobák, 55 r., architekt, č.d. 200
Miroslav Čunderlík, 40 r., obchodný manažér, č.d. 147 (rozdávateľ sv. prijímania)
Martin Halaj, 22 r., študent, č.d. 244
Ľuboš Hošala, 50 r., softvérový analytik, č.d. 231
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Jaroslav Kostúr ml., 38 r., technik vývoja, č.d. 381
Anna Pasiarová, 65 r., dôchodkyňa, č.d. 151
Iveta Rochovská, 47 r., poštárka, č.d. 41
Igor Slobodník, 46. r., technik, č.d. 292
Vladimíra Turčanová, 50 r., referentka BÚ, č.d. 48
Róbert Valent, 46.r., robotník, č.d. 1
Milan Randa, 55.r., súkromný podnikateľ, č.d. 359

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Kandidáti, ktorí vám ďakujú za dôveru, ale rozhodli sa neprijať kandidatúru:
Anton Barla, Emília Beňová, Matúš Burian, Ivan Kostúr, Ondrej Kostúr, Marika
Kostúrová, Michal Kukučka, Anna Mojžišová, Miloš Očenáš, Zuzana Polónyová,
Ján Slobodník, Jozef Šustek, Mária Šusteková.
(Pozn.: Pri kandidátoch nie sú uvádzané ich akademické tituly)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
JUBILANTI
50 rokov
Vladimíra Turčanová (č. d. 49)
Ľuboš Hošala (č. d. 231)
55 rokov
Valéria Trokšiarová (č. d. 342)
60 rokov
Ľubomír Turčan (č. d. 323)

65 rokov
Anna Pasiarová (č. d. 151)
Katarína Slobodníková (č. d. 322)

NARODILI SA
Tomáš Rosival (č. d. 97)

Dominik Valent (č. d. 326)

OPUSTILI NÁS
Ján Kostúr (č. d. 226) - 69 rokov
Milan Pavľák (č. d. 243) - 66 rokov
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