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Vážení spoluobčania,

skončil sa mesiac január 2019, je 

zbytočné písať o tom, že napadlo veľa snehu 

a že sme pratali, plúžili a štrkovali miestne 

komunikácie, pretože to nie je nič viac, ako 

naša základná povinnosť. Rozsah týchto prác 

bol znovu potvrdený poslancami tak, že sa 

plúži celá dedina, cesta na Pleše a cesta do 

Priechodu po hranicu chotára. Na posyp sa 

používa jedine drvený kameň. Citlivo sa 

hľadá rovnováha medzi sánkovačkou (cez 

prázdniny) a zjazdnosťou pre autá, ďakujeme 

za porozumenie. Od tohto roku obci pribudla 

aj starostlivosť o chodníky, zatiaľ sa nám darí 

aspoň frézovať jeden chodník dedinou, no s 

ťažkosťami, keďže sneh z dvorov často končí 

na chodníku a naviac sa o priestor na sneh 

pretláčame aj so "štátnymi" pluhmi. 

Neočakávane sme sa pasovali s kúrením 

v škole a koncom mesiaca aj na obecnom 

úrade. Stav obidvoch kúrenárskych systémov 

je na túto dobu veľmi zastaraný a bude 

potrebné vážne sa zamyslieť na tom, ako 

zabezpečiť efektívnu reguláciu podľa teploty 

vo vyhrievaných miestnostiach. Stav, že raz 

sa ľudia klepú od zimy a raz sa potia je ďalej v 

obidvoch objektoch neudržateľný.

O dlhoch, ktoré významne zasiahli do 

chodu našej obce sa viac dočítate na 

nasledujúcej strane. Napriek tomuto 

neželanému stavu pripravuje obec v blízkej 

dobe nasledovné podujatia. Divadelníci z 

Priechodu nám prišli prezentovať svoje 

umenie v  d ivadelne j  hre  "Kamenný 

chodníček" a poslednú fašiangovú sobotu  

usporiadame tradičnú fašiangovú slávnosť, 

takže neváhajte, príďte sa zabaviť, všetci ste 

pozvaní. 

Ivan Barla, starosta obce
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Z KANCELÁRIE STAROSTU

RIEŠENIE DLHU OBCE

Od začiatku roka sa nám začali ozývať naši dodávatelia, ktorí nám rad radom oznamovali, 
že staré ceny sú neudržateľné, že ich musia dvíhať vyššie. To sa možno aj očakávalo pretože 
sa očakáva vyššia inflácia, proste si musíme zvyknúť, že ceny pôjdu zasa hore, veď to všetci 
vidíme pri nákupoch bežných potravín. Horšie však boli telefonáty, keď nás chceli vypnúť od 
vody a elektriky alebo si nárokovali splatiť svoje pohľadávky. Prebehlo viacero vysvetľujúcich 
stretnutí, mailov, telefonátov, kde sme museli obhájiť a vysvetliť, že svoju záväzky splníme, ale 
bude to neskôr ako zvyčajne, pretože stav našej kasy a bankových účtov (okrem dotačných) sa 
blížil na prelome rokov skoro k nule. Vzhľadom na kroky bývalého vedenia obce sa dlh dal 
očakávať, ale realita bola podstatne horšia. Dobrou správou bolo aspoň to, že sme zo zostatku, 
ktorý sme mali na účte k dátumu prevzatia funkcie t. z. 21.12.2018, mohli vyplatiť mzdy za 
december, odstupné bývalému starostovi, zostalo aj na štiepku pre školu a aj na silvestrovský 
punč. 

 

Nezostávalo nič iné, len trpezlivo čakať, pokiaľ štát pošle januárový príspevok z 
podielových daní, možno nastalo aj prekvapenie, keď prišlo 33 700,- EUR. Napriek tejto peknej 
sume, pri bežných mesačných nákladoch na úrovni cca 21 000,- EUR, nám bolo po spracovaní 
toku financií (cash flow) na prvé 3 mesiace jasné, že bez ďalšieho zdroja financovania 
nedokážeme splácať naše záväzky. Hlavná časť dlhu bol investičný dlh za rekonštrukciu 
chodníka. Dodávateľovi tejto investície bolo bývalým vedením prisľúbené  zaplatenie faktúr k 
21.12.2018, ale tento záväzok nebol dodržaný, dodávateľ sa cítil oklamaný. Obci hrozilo aj 
penále plynúce zo zmluvy vo výške 8% z nesplatených dlhov, ak by sme nesplatili náš dlh v 
dvoch splátkach, na čo bol dodávateľ ochotný pristúpiť. Pod tlakom týchto skutočností obecné 
zastupiteľstvo schválilo na januárovom zastupiteľstve čerpanie úveru v sume 30 000,- EUR a 
jeho splácanie počas 12 mesiacov. Úver začneme splácať od marca. V priebehu diskusie sme 
sa nevyhli nesúhlasu niektorých poslancov, ktorí odporúčali, aby sme žili iba z toho čo máme, 
teda aby si obec úver nebrala. Paradoxne bývalé vedenie obce nás na stretnutí poslancov 
poučovalo aj o tom, že si máme obliecť len taký sveter na aký máme! Členovia finančnej 
komisie a ja, z pozície starostu, sme spoločne pracovali na hľadaní východiska z dlhov. Nie 
sme však mágovia, ktorí by zo záporných financií dokázali urobiť za prvé 3 mesiace plusový 
stav financií (v matematike je to veľmi ľahké, lebo  -1 x -1 = 1, reálny život s akoukoľvek 
prázdnou peňaženkou je vec odlišná).

Flexi účet vo VÚB banke

Účet v Slovenskej sporiteľni

Pokladňa

SPOLU

Záväzky / dlh voči dodávateľom

Pohľadávky obce

810

41

691

1 542

40 783

11 098

STAV FINANCIÍ K 31.12.2018 EUR
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Z KANCELÁRIE STAROSTU

VETERINÁRNY OZNAM

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky 
podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti v znení neskorších predpisov, usmerňuje postup 
registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej 
na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových 
chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii 
hospodárskych zvierat) s maximálne jedným kusom ošípanej, 
ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne 
dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou 
zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

OBEC INFORMUJE

Hlavný problém, prečo sa obec dostala do takýchto problémov je nerešpektovanie a 
nedodržiavanie základných pravidiel, ktoré pre celú verejnú správu stanovuje zákon o 
finančnej kontrole a audite, a na našom obecnom úrade aj príslušná smernica. Toto 
konštatovala kontrolórka v správe na obecnom zastupiteľstve 24.1.2019. Preto sme sa 
spoločne s členmi finančnej komisie dohodli, že obecný úrad bude v tomto volebnom období 
robiť finančnú politiku, ktorá pri odovzdávaní funkcie splní skutočné parametre "dobrej 
finančnej kondície", teda nebudeme odovzdávať obec s dlhmi.

Ivan Barla, starosta obce

PREZIDENTSKÉ VOĽBY

Prezidentské voľby sa budú konať v sobotu 16. marca, 
prípadné druhé kolo bude 30. marca. Volič, ktorý má trvalý pobyt 
na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste 
svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný, môže požiadať obec o vydanie voličského 
preukazu.

Požiadať o voličský preukaz môže volič osobne, listom aj 
elektronicky. Pokiaľ žiada osobne, musí to stihnúť najneskôr 
15. marca pre prvé kolo a 29. marca pre druhé kolo volieb. Ak žiada .
listom, ten musí prísť obci v prípade prvého kola najneskôr 25. februára, pre druhé kolo volieb 
najneskôr 11. marca. To isté platí pre elektronickú žiadosť.

Žiadosti musia obsahovať údaje o voličovi, okrem iného rodné číslo, štátnu príslušnosť či 
adresu, kam má obec voličský preukaz poslať.

Volič, ktorému obec vydala hlasovací preukaz, môže voliť v ktoromkoľvek okrsku na 
Slovensku. Pokiaľ predsa len ide hlasovať do svojho okrsku, aj tam sa už musí preukázať týmto 
dokladom.
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SPOLOK PODKONIČAN

SPOLOK PODKONIČAN

Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme vás aj tentokrát poprosiť o 
vaše 2% z dane pre náš spolok. Zamestnanci dajú potvrdiť tlačivá u zamestnávateľa a zašlú na 
Daňový úrad, podnikatelia tak môžu urobiť priamo pri vypĺňaní tlačiva pri Daňovom priznaní.

 

Názov: Spolok Podkoničan
Adresa:  Podkonice 178,  976 41 Podkonice
IČO:  37957601
Právna forma:  Občianske združenie
Číslo účtu: SK3611000000002621783174
  kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Spolok Podkoničan -  Jediný spôsob 
ako navrátiť vaše peniaze naspäť k vám!

2%

OBEC INFORMUJE

KLUB SENIOROV

Pod záštitou obce a v spolupráci so sociálno-
zdravotnou komisiou obce pre vás pripravujeme v 
priebehu mesiaca marec prednášku na tému Zdravie 
seniorov.

Pri tejto príležitosti by sme radi spustili aj činnosť 
Klubu seniorov. Klub by zo začiatku fungoval 1x 
mesačne. Organizovali by sa prednášky na rôzne témy, krátke výlety, turistika, športové 
aktivity a pod. 

Všetko však záleží na vás. Preto hľadáme aktívnych činorodých nadšencov, ktorí by sa tejto 
úlohy ujali, porozmýšľali nad tým, ako zaktivizovať a spríjemniť jeseň života tým ostatným 
dôchodcom, ktorí budú mať o to záujem. 

Termín aj miesto marcovej prednášky sa dozviete včas z miestneho rozhlasu. Veľmi radi 
vás uvítame v čo najväčšom počte. Taktiež budeme vďační za akúkoľvek pomoc, tip, myšlienku 
spojenú s rozbehnutím a chodom samotného klubu.

Janka Šípka Šípková
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ŠKOLA

JANUÁR V ŠKOLE

Január je prvý mesiac v kalendári, ale zároveň aj posledný mesiac 1. polroka stráveného v 
školských laviciach. Po celkom dlhých a na sneh prajných prázdninách sme sa opäť ocitli v 
škole. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa opäť dostali do učenia, ale už zarezávame ako sa patrí. 
Ťažké ranné vstávania neskôr v priebehu dňa vystrieda učenie, pohyb, tréningy, divadelné 
skúšky, ale aj dostatočný pobyt vonku na snehu. 

22.1. a 25.1.  nás navštívila pani Mezovská, ako vždy, aj  teraz so zaujímavou besedou a 
interaktívnymi hrami na tému ľudské povahy. Beseda bola určená pre 3. a 4. ročník a žiaci sa 
tak mohli o sebe, ale aj o svojich kamarátoch niečo nové dozvedieť. 

Mesiac január sa niesol aj v príprave na polročné testy a po ich dopísaní sme si vyhradili čas 
aj na korčuľovanie. Už je to asi irónia osudu, ale tak ako minulý rok, tak aj teraz nám počasie 
neprialo a hneď ako sme nastúpili jeden deň na korčule, druhý deň sa pokazilo počasie. Proti 
nepriazni počasia sa bojovať nedá, ale pokým to bude ešte možné, snáď túto zimu ešte korčule 
vytiahneme.

Okrem bežných školských povinností v mesiaci január sme svoj čas venovali aj príprave na 
rodičovskú veselicu a detský karneval, ktorými sme odštartovali február.  

            Mgr. Lucia Petríková
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PODKONICKÁ SÁNKOVAČKA – MEMORIÁL ERIKA TURČANA

V mrazivom sobotnom dopoludní sa na námestí pred Krochmelov začali zbiehať sánky v 
neobvyklom množstve. Prichádzali ľudia zvyčajne, ale i nezvyčajne odetí – však nech je 
sranda. Nálada bola vynikajúca a podmienky priaznivé. Začala sa Podkonická sánkovačka, na 
počesť Erika Turčana. 

Bol to práve on, ktorý pred siedmimi rokmi prišiel s myšlienkou spraviť takúto akciu. Vtedy 
sme sa narehotali. Veď Jožo Lipa išiel s Marošom Ľalíkom vo vojenských helmách a niektorí 
dnešní organizátori boli ešte deti. Istotne to bola udalosť hodná pokračovania, no ďalšie roky 
buď nebolo snehu alebo chuti. Dnes už náš nebohý kamarát – takto sme si na teba 
zaspomínali! 

Marek Styk spoločne s partiou ľudí sa rozhodli túto akciu obnoviť, keďže po rokoch je snehu 
viac než dosť. Preteky štartovali na Plešiach a cieľ bol na hornom konci dediny, nad studničkou. 
Dĺžka trate bola celkovo 3,2 km s prevýšením 325 metrov. V prvom kole sme zjazdili celý kopec. 
Druhé kolo začínalo od prvej veľkej zákruty – od „Mraznici“. Trať výborne zabezpečená, 
vysnežená s jemnými nedokonalosťami. 

Skôr či neskôr sme došli do cieľa všetci, kde už nás vítal komentátor Miloš Turčan a tak 
obohatil dianie v cieľovej rovinke. Neskôr sme sa presunuli tam kde to všetko začalo – do 
pohostinstva na námestí. Tu nás čakal guláš, ktorý pripravoval Jaro Očenáš. Nad akciou niesli 
patronát Turčanovci, Erikovi rodičia. Všetci sme sa výborne zabavili a tešíme sa nabudúce! 

PODUJATIA

Miesto

1.

2.

3.

4.

5.

Tím 1. kolo 2. kolo Výsledný čas

E. Budaj, T. Koctúr

P. Flaška, I. Lučenič

Š. Čeman + syn

O. Očenáš, M. Barla

J. Cheban, M. Blaško

5:16

5:34

5:29

5:48

5:41

1:08

1:11

1:22

1:08

1:16

6:24

6:45

6:51

6:56

6:57

-mh-

Najlepšie sa umiestnili:
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PODUJATIA

FAŠIANGY NA DEDINE

Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide, kto nemá kožúška zima mu bude. Ja nemám, ja nemám, 
len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa vypasiem. 

Asi sa nenájde nikto z vás, kto by úryvok tejto piesne nepoznal. Ešte z detských čias si 
spomínam ako dedinou chodili hasiči s muzikou a maskami. Stavali sa pri domoch, spievali a 
tancovali. Za odmenu dostali klobásu, slaninu, ktorú mali pripichnutú na šabli. Ženičky ich 
počastovali pampúšikmi a samozrejme aj niečo tuhuo sa našlo.

Fašiangy sú obdobím od Troch kráľov až do polnoci pred „škaredou“ Popolcovou stredou. 
Po nej nasleduje 40 dňový pôst, ktorý vrcholí Veľkým piatkom. Ešte z obdobia Veľkej Moravy sa 
v 9. storočí používal pre toto obdobie názov mjasopust (koniec jedenia mäsa pred pôstom). 
Neskôr sme prebrali nemecký názov fašiangy. (zdroj Wikipédia)

Každá obec má svoje typické oslavy, masky, vinšovačky. V minulosti boli oslavy bujarejšie. 
Na dedine sa organizujú tanečné zábavy, v mestách maškarné bály a plesy. Čo sa týka jedla, 
zachovali sa typické fašiangové. Pampúšiky, šišky, fánky, krapne. Huspenina, mäso, slaninka, 
klobásky. Toto obdobie bolo tiež spojené s tradičnou zimnou zabíjačkou. Isto si spomeniete, že 
skoro v každej rodine sa v minulosti dochovalo aspoň jedno prasiatko. Ja si pamätám, že ako 
deti sme „povinne“ chodili s kandličkou roznášať po rodine zabíjačkovú polievku na obed a 
potom večer zas kapustnicu, klobásu a jaternicu. Nevyhla som sa ani premývaniu čriev a 
najviac sa mi páčilo miešanie škvariek vo veľkom obitom hrnci, kedy sa masť zlievala do 
typickej modrej ročky. 

Fašiang sa končí tzv. fašiangovým utorkom, kedy sa „pochováva basa“. Symbolizuje to 
stíchnutie muziky a u kresťanov prípravu na obdobie pokánia a prehĺbenia viery v Boha a lásky 
k blížnym.  

Využite toto veselé, farebné a voňavé obdobie. Oprášte staré recepty, navštívte rodiny, 
priateľov a známych. Jednoducho, zabavte sa :-) !

Janka Šípka Šípková

Časový harmonogram:
08:00 - sprievod masiek
10:00 - začiatok ochutnávky
12:00 - do tanca hrá Paľo Majerík s hudobníkmi
16:00 - disko na pľaci pred Krochmelov

F aa gš vi n o á

Miesto konania: Podkonice

Všetci ste pozvaní zabaviť sa a okoštovať.

Obecný úrad v Podkoniciach vás srdečne pozýva na podujatie

s slá nv to
,

2. marca 2019 (sobota)

(plac pred Krochmelov)
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FARSKÉ OKIENKO

ĽUDOVÉ MISIE VO FARNOSTI

Iste mnohí viete, že neďaleko bočného vchodu do nášho 
kostola stojí tzv. misijný kríž. Na ňom sú napísané roky, v 
ktorých sa konali v našej farnosti ľudové misie. Nakoľko 
posledné boli v roku 1997, myslím, že dozrel čas, aby sme ich 
prežili znova. 

Ľudové misie sú akýmisi duchovnými cvičeniami pre celú 
farnosť. Nie všetkému sa dá venovať podrobne počas 
bežných kázní v nedeľu, nie každý má totiž možnosť odísť z 
domu, od rodiny a povinností a utiahnuť sa na niekoľko dní do 
ticha pre obnovenie svojho vzťahu s Bohom. 

Preto nám 4. - 12. mája 2019 budú pátri redemptoristi 
svojimi príhovormi a aktivitami pomáhať, aby sme si obnovili 
vieru v Boha, vzťah s ním, aby tento vzťah nebol len tradičný, 
ale aby bol osobný a živý – to je vlastne podstata ľudových 
misií. Každý deň počas misií bude možnosť prijať sviatosť zmierenia, tiež prijať sviatosť 
pomazania chorých, manželia si budú môcť obnoviť svoje manželské sľuby. 

Misie, to sú chvíle, kedy sa má život vo farnosti rozvíjať, to znamená, že je to pozvanie pre 
každého jedného obyvateľa Podkoníc, bez ohľadu na to, či je viac veriaci, menej alebo len 
hľadá. 

Verím, že si dokážeme nájsť čas, prísť a spoločne prežiť s pátrami misionármi chvíle, v 
ktorých objavíme v sebe ten potenciál dobra, ktorý Boh ukryl do každého z nás.

Miroslav Spišiak, farár

Z OBECNEJ KRONIKY

ELEKTRICKÝ POHON ORGANA

„Začiatkom mesiaca februára 1952 bol v 
miestnom kostole namontovaný elektrický 
ventilátor, ktorý ženie vzduch do organa 
miesto doterajšieho mecha na nožný pohon. 
Ventilátor je poháňaný elektromotorom. Pre 
prípad keď nieto elektrického prúdu, bol 
ponechaný i doterajší mech, ktorý sa v takom 
prípade dá i naďalej použiť. Ventilátor dodala 
a namontovala továreň na organy z Moravy.“

17.II.1952
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UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 24. januára 2019

Prítomní poslanci: 6 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Tomáš Kmeť,
     Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Jana Šípková.

Rokovania sa zúčastnilo 6 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete 
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer hlasov 
zapísaný ako 6:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo neboli všetci 
prítomní v rokovacej miestnosti, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.

Uznesenie č.22/2019          6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje zmenený program 
zasadnutia Obecného zastupiteľstva s výmenou bodu 12 s bodom 13.

Uznesenie č. 23/2019                6:0:0    
OZ Podkonice schvaľuje overovateľa zápisnice: Ľuboš Hošala, návrhovú komisiu: 
predseda: Jaroslav Kostúr, člen Jana Šípková a zapisovateľa zápisnice: Janu Valentovú.

Uznesenie č. 24/2019
OZ Podkonice po prerokovaní berie na vedomie vyhodnotenie uznesení z Obecného 
zastupiteľstva obce zo dňa 21.12.2018.

Uznesenie č. 25/2019 
OZ Podkonice požaduje od bývalého starostu obce Ing. Michala Vrába, aby odovzdal alebo 
previedol na Obecný úrad Podkonice v termíne do 20.2.2019 nasledovné dáta resp. informácie:
 1. databázu čísel občanov za účelom pokračovania zasielania oznamov formou SMS
 2. vlastníctvo oficiálnej Facebookovej stránky Podkonice
 3. prístup ku kanálu YouTube obce Podkonice

Uznesenie č. 26/2019 
OZ Podkonice berie na vedomie správu o činnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2018.

Uznesenie č. 27/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje Smernicu pre odmeňovanie poslancov, zástupcu starostu obce a členov 
komisií.

Uznesenie č. 28/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje Plán kontrolnej činnosti kontrolórky obce na I. polrok 2019.

Uznesenie č. 29/2019 
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení a čerpaní rozpočtu obce za rok 2018 a na konci 
roka 2018.

Uznesenie č. 30/2019          6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I. schvaľuje presunutie bodu 9. Audit projektu rekonštrukcie chodníka na ďalšie zasadnutie 
obecného zastupiteľstva.
II. schvaľuje zorganizovať do termínu 5.2.2019 spoločné zasadanie Komisie životného prostredia a 
výstavby a Komisie finančnej, na ktorom budú prediskutované otázky členov komisií k  projektu 
rekonštrukcia chodníka s bývalým starostom obce Ing. Michalom Vrábom.

pomer hlasov:
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Uznesenie č. 31/2019 
OZ Podkonice berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 
2019-2021.

Uznesenie č. 32/2019 
OZ Podkonice berie na vedomie správu z rokovania finančnej komisie.

Uznesenie č. 33/2019           6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I.  schvaľuje riešenie situácie s dlhmi obce z rokov 2017 a 2018 zobratím úveru vo výške 30 
000,- EUR na obdobie 12 mesiacov mesiacov, vo VÚB, a.s. za podmienok podľa predloženého 
splátkového kalendára s úrokom 12M Euribor + 1,80 % .
II. schvaľuje zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky dlžníka na základe Dohody o 
vyplňovacom práve k blankozmenke.

Uznesenie č. 34/2019          6:0:0
OZ Podkonice schválením úveru na krytie záväzkov z roku 2018 schvaľuje zmenu rozpočtu 
odsúhlaseného uznesením č.32/2019  za nasledovných podmienok:

- v príjmovej časti - návratná finančná položka – úver 30 000 EUR
- výdajová časť- položka banke OcÚ- sa zvýši z 350 EUR na 950 EUR
- výdajová časť – položka návratná finančná operácia – splátka úveru 30 000 EUR
- v rámci uznesenia bola upravená položka transfer Lyžiarske múzeum z 200 na 400 EUR
- z dôvodu schválenia prebytkového rozpočtu bola položka investičná časť / účel použitia 

podľa investičného plánu upravená na sumu 63 700 EUR 

Uznesenie č. 35/2019           4:1:1
OZ Podkonice schvaľuje návrh rozpočtu obce na roky 2019 - 2021.

ZA: 4 – Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš, Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI: 1 – Jana Šípková
Zdržal sa: 1 – Patrik Hlinka

Uznesenie č. 36/2019           6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje VZN na vykonanie miestneho referenda.

Uznesenie č. 37/2019           5:0:0
OZ Podkonice ruší VZN č.3/2011 Požiarny poriadok obce.

ZA: 5 – Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI: 0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 38/2019 
OZ Podkonice berie na vedomie správu z rokovania Komisie životného prostredia a výstavby.

Uznesenie č. 39/2019          5:0:1
OZ Podkonice schvaľuje všetky žiadosti občanov obce o členstvo v komisiách pri obecnom 
zastupiteľstve pre volebné obdobie 2018-2022 s nasledovným zaradením podľa komisií: 

1. Finančná komisia: Ing. Miroslav Čunderlík, Peter Slobodník
2. Komisia životného pr. a výstavby: Juraj Barla, Martin Burian, Ing. Anna Stajančová
3. Komisia kultúrno - školská a športová: Mgr. Peter Polóny, Peter Slobodník,  
          Mária Čemanová, Ing. Anna Stajančová
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   4. Komisia sociálno – zdravotná: Mgr. Zuzana Kostúrová, Mária Očenášová

ZA: 5 – Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI: 0
Zdržal sa: 1 – Jana Šípková

Uznesenie č. 40/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje poslancov, ktorí budú kontrasignovať záväzky podľa Smernice pre 
zmluvné transakcie nasledovne: 

1. Ing. Ľuboš Hošala, člen obecnej rady
2. Mgr. Tomáš Kmeť, člen obecnej rady
3. Ing, Jaroslav Kostúr, predseda finančnej komisie

Uznesenie č. 41/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zazmluvnenie služieb zimnej údržby so spoločnosťou Súkromná farma 
B&B, s.r.o., podľa predloženej zmluvy na obodbie 1.1.2019-31.8.2019.

Uznesenie č. 42/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zníženie nájmu za prenájom chaty na Plešiach na obdobie rokov 2018 -
2021 o 2000 EUR za rok, dodatkom ku zmluve medzi prijímateľom obcou Podkonice a nájomcom 
Miroslavom Zeleným.

Uznesenie č. 43/2019            5:1:0
OZ Podkonice schvaľuje nájomnú zmluvu na nájom šatní na ihrisku Brodok, medzi obcou 
Podkonice a spoločnosťou Slobreal s.r.o., na 4 roky (2019 - 2022) s ročným prenájmom 1562,5 EUR 
+ DPH a prechodom vlastníctva na obec Podkonice za odkupnú cenu 1 EUR po skončení nájmu.

ZA: 5 – Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI: 1 – Jana Šípková
Zdržal sa: 0
 
Uznesenie č. 44/2019            6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje komisiu na odpredaj nadbytočného majetku obce - stolička bývalého 
starostu obce nasledovne:

Predseda: Jaroslav Kostúr
Členovia:  Tomáš Kmeť, Patrik Hlinka, Anna Polónyová - hlavná kontrolórka obce

Uznesenie č. 45/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o príprave Investičného plánu obce, Programu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) a Komunitného plánu sociálnych služieb (KPSS).

Uznesenie č. 46/2019 
OZ Podkonice berie na vedomie návrh plánu kultúrnych a športových aktivít na I. polrok 2019.

V Podkoniciach 24.1.2019

Všetky uznesenia 22/2019 - 46/2019 podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla,

starosta obce
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HISTORICKÉ OKIENKO

Jubilanti

50 rokov
Peter Gregor (č.d. 367)
Marek Gregorčok (č.d. 210)

60 rokov
Jaromír Očenáš (č.d. 194)

86 rokov
Elena Šípková (č.d. 249)

90 rokov
Júlia Kostúrová (č.d. 220)

65 rokov

Elena Švihlová (č.d. 237)

VOĽAKEDY TO BOLO TAKTO

Určite má každý z vás doma staré fotografie, ktoré sa týkajú života v našej obci.
Zalovte vo svojich škatuliach, ofúknite prach a podeľte sa s nami s týmito spomienkami. 

Vyberte jednu naj, naskenujte ju, pridajte popis kto alebo čo je na fotografii. Fotky posielajte na 
mail jankasipka@pobox.sk, spravodaj@podkonice.sk alebo tí z vás, ktorí nemajú možnosť 
skenovať, zastavte sa u mňa doma a rada vám s tým pomôžem.

Janka Šípka Šípková

Ružencové spoločenstvo, Podkonice
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