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Milí spoluobčania,

sme na začiatku pôstu, teda v čase 
prípravy na najvýznamnejšie sviatky 
kresťanov na Veľkú noc. Vráťme sa však 
ešte na koniec fašiangov, kedy sme ku 
hodovaniu a veselosti chceli prispieť aj my, 
na obecnom úrade. Preto sme za pomoci 
overených dobrovoľníkov a so zapojením 
našich dobrovoľných hasičov pripravili za 
t r o c h u  p o z m e n e n ý c h  p o d m i e n o k 
fašiangovú slávnosť spojenú s menšou 
ochutnávkou. Tešiť nás spoločne môže 
dobré počasie, ktoré sme dostali darom, 
dobrá muzika od Paľa Majeríka a jeho 
kamarátov, ale aj od DJ SHUFFLE. Keďže 
zábava pri početnej účasti bežala do tmy, 
môžeme predpokladať, že sa ľudom na 
slávnosti páčilo a veríme, že pripravené 
špeciality aj pochutili. Veľké ďakujem je 
po t rebné  vys lov i ť  menovaným a j 
nemenovaným sponzorom tejto akcie a 
každému, kto priložil ruky k dielu.

A keďže v reálnom živote ku zábave 
patrí aj práca, nájdete ďalej v spravodaji 
pár bodov o našich najbližších zámeroch, 
ktoré sme diskutovali a schválili na 
poslednom obecnom zastupiteľstve, kde 
bol jedným z bodov programu investičný 
plán na prvý polrok.

S časovým predstihom vám chcem 
oznámiť, že 19. mája sa uskutoční ďalší 
ročník Tonkovičových slávností, tak si 
skúste urobiť čas na toto nedeľné 
popoludnie. 

Na začiatok jari, ktorá sa nezadržateľne 
blíži, vám želám veľa jarných slnečných 
lúčov pre pokojný život a hlavne pre 
zdravie.

Ivan Barla, starosta obce
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Z KANCELÁRIE STAROSTU
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Prinášam sľúbené informácie, na čom sa posledný 
mesiac pracovalo.

1) Vďaka sponzorom sa nám podarilo vymeniť vchodové 
dvere na škole.

2) Pre ZŠ s MŠ sa pripravuje v stavebnom konaní 
výstavba parkoviska na školskom dvore od ulice a 
vybudovanie odstavného pruhu na vystupovanie, čo by 
významne malo pomôcť pri riešení situácie v raných a 
poobedných hodinách. Po nadobudnutí právoplatnosti 
povolenia sa začne s prácami okamžite. Budeme ich 
vykonávať vlastnými ľuďmi a s požičanou technikou, 
predpokladom je ušetrenie nákladov za práce. 

3) Pre ZŠ s MŠ pripravujeme verejnú súťaž pre dodávku okien, ktoré plánujeme vymeniť v 
miestnostiach, kde sa najviac zdržiavajú naši školáci. Samotná výmena je naplánovaná na 
letné prázdniny po 21. júli. 

Dôkladne zvažujeme, kde použiť financie. Na základe podnetov od vás občanov plánujeme 
taktiež obnoviť oplotenie nového cintorína v celom rozsahu a vybudovať ďalšiu časť urnového 
hája a prístupovú komunikáciu do starej časti cintorína, kde sa pomaly otvárajú ďalšie hroby. 
Zatiaľ iba toľko o našich plánoch pre nadchádzajúce obdobie. 

       Ivan Barla, starosta obce

Nové vchodové dvere na škole

VOĽNÝ POHYB PSOV

Žiadame majiteľov, aby si svojich psíkov zabezpečili proti úteku, pretože v poslednom čase 
sme zaznamenali, v podobe nahlásení na obecný úrad, zvýšený výskyt voľne sa pohybujúcich 
psov po obci. Tak isto žiadame, aby mal každý pes na svojom obojku štítok s číslom, ktoré 
majiteľ obdržal pri prihlásení na obecnom úrade.

EXKREMENTY V OBCI

Žiadame majiteľov psov, ktorí chodia vyvenčiť svojich miláčikov do obce, aby si exkrementy 
po psíkoch pozbierali a vyhodili. Prispejme spoločne k tomu, aby naša obec vyzerala pekne a 
čisto.

FOTODATABÁZA PSOV

Obecný úrad Podkonice plánuje vytvoriť fotodatabázu psov. Je to z dôvodu identifikácie a 
následného kontaktovania majiteľa v prípade úteku a voľnom pohybe po obci. Žiadame preto 
majiteľov psov, aby fotku svojho psíka s telefónnym číslom majiteľa zaslali na 
podkonice@podkonice.sk alebo priniesli na obecný úrad v čase úradných hodín. 

OBEC INFORMUJE
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ŠTRK PO ZIMNEJ ÚDRŽBE

Obecný úrad ďakuje všetkým občanom, ktorí si pred svojimi 
nehnuteľnosťami pozametali štrk po zimnej údržbe, a tak prispeli nielen ku 
krajšiemu vzhľadu našej obce, ale aj k lepšej priechodnosti po chodníkoch a 
ceste. Prosíme aj ostatných, aby v rámci svojich možností tak učinili. Tí z vás, 
ktorí nie ste schopní zo zdravotných dôvodov štrk pozametať, prosím, 
nahláste túto skutočnosť na obecnom úrade. Pozametaný štrk budú zbierať 
pracovníci obce a bude opätovne použitý znova o rok.

NADBYTOČNÝ MAJETOK - ODPREDAJ

Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj nadbytočného majetku - stoličky 
SPINALIS za sumu 500 EUR. Záujemcovia o obhliadku odpredávaného 
majetku si môžu tento majetok prehliadnuť na obecnom úrade v čase 
úradných hodín.

RÝCHLY ZÁSAH HASIČOV

Obecný úrad vyjadruje poďakovanie za rýchly zásah našich dobrovoľných 
hasičov pri odstraňovaní spadnutých stromov na cestnej komunikácii medzi 
Slovenskou Ľupčou a Podkonicami vo večerných hodinách 26. februára 2019.

FEBRUÁR V ŠKOLE

Mesiac február je typický svojím veselým charakterom a zábavou a nebolo tomu inak ani na 
našej škole. Prvým dňom v mesiaci sme teda aj my začali zvesela. Teda, nie tak celkom v škole, 
ako v hostinci Podkova, kde sa konal druhý ročník Rodičovskej veselice. Všetkým rodičom a 
priaznivcom školy ďakujeme za skvelú spoločnosť, zábavu a atmosféru, ktorú sme spoločne 
vytvorili. O tanečné kreácie, jedlo, zábavu a tombolu nebola núdza. Aby však rodičia nezabudli 
na svoje školské časy, preverili  sme si ich získané poznatky  vedomostným i hudobným 
kvízom, v ktorom mali možnosť získať  titul  „Kvízmajstra“ či „Hudobné črievko“. Vysvedčenie 
všetkých zabávajúcich sa hodnotia pani učiteľky 1* a tešíme sa na ďalší ročník.

 Financie, ktoré ostali z vyzbieranej réžie, plus peniažky z tomboly tvoria krásnu sumu 171€, 
ktoré sa tento rok využijú na zaplatenie mobilného planetária, kde „zabijeme dve muchy jednou 
ranou“. Školská telocvičňa sa na chvíľu premení na vesmír a deti z MŠ a ZŠ sa zábavnou a 
zážitkovou formou naučia niečo nové a zaujímavé z oblasti astronómie.

Aby skóre bolo vyrovnané, o pár dní neskôr sa na Detskom karnevale zabávali naše 
deťúrence ukryté do rôznych zaujímavých masiek. Namiesto detí prišli piráti, kovbojky, klauni, 
vojaci či potápač a všetci spoločne súťažili o sladké odmeny. Nechýbal ani hrací automat či  ...

ŠKOLA



ŠKOLA

pichľavý kaktus, ba dokonca docupitala aj 
chalúpka na stračej nôžke zo známej rozprávky 
Mrázik. Rozprávkovými bytosťami sa kultúrny 
dom len tak hemžil a  pani učiteľky tiež neboli 
chvíľu pani učiteľkami, ale premenili sa na 
Indiánku, Pipi dlhú pančuchu, baletky a 
kovbojky. Karnevalovým maskám nechýbala 
kreativita ani originalita, pestrosť farieb a 
využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. 
Pri predstavovaní nám niektorí žiaci prezradili, 
že výroba ich masiek bola náročnejšia, pretože 
trvala aj niekoľko dní, preto sa chceme 
poďakovať aj rodičom i starým rodičom za ich spoluprácu. Porota tak mala neľahkú úlohu, 
vybrať desať masiek, ktoré si zaslúžia diplom a vecnú odmenu. Po všetkých súťažiach a 
vyhodnoteniach nasledovala voľná zábava. Všetky masky odchádzali veselé, vytancované, 
unavené, no so sladkými odmenami získanými v súťažiach a diplomom o najoriginálnejšie 
masky. 

       Linda Mesíková

OBECNÁ KNIŽNICA

NAŠI ŠKÔLKARI V OBECNEJ KNIŽNICI

Ani cez školské prázdniny naši škôlkari neoddychujú. Hoci ich starší súrodenci sú doma, 
naši najmenší trávia dni veľmi aktívne.

V pondelok 4. marca ma prišli pozrieť do našej obecnej knižnice, ktorá je vďaka 
minuloročnej dotácii z Fondu pre umenie, čiastočne vynovená. Prvá z dvoch miestností je 
prispôsobená potrebám čitateľom rôznych vekových kategórií a časť priestoru je venovaná 
práve deťom. Literatúra pre najmenších je presťahovaná tak, aby si mohli knižku zobrať a 
prelistovať v pohodlí. 

Marec, mesiac knihy, sa začal priam ukážkovo. Dúfam, že v našich priestoroch privítame aj 
čitateľov ostatných vekových kategórií. Každý pondelok vám rada ukážem priestory, nové 
knihy, či predstavím víziu ďalšej činnosti knižnice. Poteším sa každej pripomienke, pomoci i 
návrhu na zakúpenie titulov – je to predsa knižnica pre nás všetkých. 

Kristína Homolová
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DEDINSKÉ PRETEKY RODÁKOV Z PODKONÍC V OBROVSKOM SLALOME 

V mrazivú a slnečnú sobotu sa na štart postavilo celkom 30 pretekárov (nielen rodákov z 
Podkoníc). Štartovalo sa od Vodárenskej chaty. Trať bola vedená zadnou zjazdovkou s 
cieľovou rovinkou pred altánkom pri Chate na Plešiach. Trať bola náročná. Technicky dala 
zabrať každému z účastníkov pretekov, od tých najmladších až po najstarších matadorov. Tešili 
sme sa, že všetci bezpečne dorazili do cieľa. Musíme oceniť pretekárov, ktorí sa aj fašiangovo 
vyobliekali. 

Výsledky pretekov sú nasledovné:

Kategória Deti od 6 – 10 rokov:
1.miesto: Sofia Slobodníková    29.71
2.miesto: Katka Zátrochová         35.09
3.miesto: Viktor Košík  1.11.96
4.miesto: Timo Tomčík  1.28.71
5.miesto: Bočkaj  1.23.16

Kategória Deti od 10 do 15 rokov:
1.miesto: Timea Barlová 25.62
2.miesto: Oliver Slobodník 26.29
3.miesto: Tánička Barlová 31.62

Kategória Ženy od 15 – 35 rokov:
1.miesto: Lucia Franeková  1.35.41

Kategória Ženy nad 35 rokov:
1.miesto: Andrea Turčanová 1.13.32
2. miesto: Beata Slobodníková 1.13.59
3.miesto: Janette Barlová 1.17.32
4.miesto: Miriam Ševčíková  1.19.05

Špeciálne ocenenie sa ušlo v kategórii Najstarší pretekár Jozefovi Turčanovi - odviezol si  
cenu – ovečku od chatára Miroslava Zeleného. Najlepší čas trate dosiahol Martin Bobák.

Veľké ďakujem patrí organizačnému tímu a sponzorom Obec Podkonice, B+B Company, 
Urbár Podkonice, RIDE.sk, Pohostinstvo Podkova, Firma Randa, BPL Group kaderníctvo, 
Marián Budzel. Týmto podujatím sme zároveň uzatvorili krátku, ale na sneh bohatú zimnú 
sezónu na Plešiach. 

 Michal Vráb

Kategória Muži od 15 – 30 rokov:
1.miesto: Filip Vajda  1.04.12

Kategória Muži od 30 – 50 rokov:
1.miesto: Martin Bobák 1.02.09
2.miesto: Jano Kupec 1.09.16
3.miesto: Tomáš Kmeť 1.10.47
4.miesto: Peter Lupták 1.25.40
5.miesto: Braňo Slobodník  1.27.09
6.miesto: Peter Ulbrik  1.28.69
7.miesto: Dominik Valent  1.32.13

Kategória Muži nad 50 rokov:
1.miesto: Ľubo Bobák  1.05.81
2.miesto: Peter Vráb 1.13.94
3.miesto: Miro Turčan 1.18.38
4.miesto: Jozef Turčan 1.18.75
5.miesto: Ivan Homola 1.20.81
6.miesto: Miloš Turčan 1.22.87
7.miesto: Jozef Turčan  1.23.41
8.miesto: Juraj Barla  1.32.03

PODUJATIA
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FARSKÉ OKIENKO

Kresťanský dom - rez izbami (podkrovie)

REKONŠTRUKCIA KRESŤANSKÉHO DOMU

Nakoľko pomaličky prichádza jar, je čas znova 
začať i so stavebnými prácami. Jednou z prvých v 
našej farnosti by mala byť rekonštrukcia podkrovia 
Kresťanského domu, ktorá mala byť hotová už na 
jeseň, ale museli sme ju preložiť.

Hlavným zámerom je rozšíriť ubytovacie 
kapaci ty  podkrovia,  kde je momentálne 
napchatých 8 postelí v dvoch izbách, ktoré sa však 
použiť reálne nedajú. Podkrovie nie je zateplené, 
čo je totálne nevyhovujúci stav, v letných 
mesiacoch – horúco, v zimnom období – zima. Preto sme hľadali najideálnejšie technické 
riešenie, ktoré túto skutočnosť zmení. Bola vypracovaná technická dokumentácia, vybavené 
stavebné povolenie, statický posudok i ostatné administratívne úkony, aby sa to mohlo všetko 
zrealizovať. V rámci rekonštrukcie zrušíme v podkroví saunu i dve odpočivárne a nad 
spoločenskou miestnosťou, kde je teraz len prázdny povalový priestor, pribudnú dve 
miestnosti. Celé podkrovie bude zateplené. Budú tam dve samostatné WC a dve sprchy. 
Celková kapacita podkrovia by tak mala byť 16 postelí. 

Verím, že i táto rekonštrukčná etapa nám pomôže sa priblížiť k cieľu – sprevádzkovaniu 
tejto budovy. Ak by niekto chcel i svojimi rukami pomôcť k realizácii tohto diela, je srdečne 
vítaný. 

Miroslav Spišiak, farár

Ako to všetko bude vyzerať môžete vidieť na nasledujúcich výkresoch:

ZÁPAD

VÝCHOD
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4.�5.�-�12.�5.�2019
PODKONICE

FARSKÉ OKIENKO

ĽUDOVÉ�MISIE
redemptoristi

páter�Peter�Slobodník páter�Jozef�Mihok

ĽUDOVÉ MISIE V PODKONICIACH

Od 4. do 12. mája tohto roka sa budú konať v našej farnosti ľudové misie. Počas ôsmich dní 
bude tím misionárov z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa pod vedením P. Petra 
Slobodníka CSsR a Jozefa Mihoka CSsR sláviť sväté omše, prihovárať sa v katechézach a 
vysluhovať sviatosti zmierenia a pomazania chorých.

Od posledných misií v našej farnosti v roku 1997 ubehlo už 22 rokov. Pre Podkonice boli 
mimoriadne tým, že sa uskutočnili po dlhých päťdesiatych rokoch (predtým tu boli ľudové misie 
v rokoch 1923 a 1940). Aj tie tohtoročné budú mimoriadne, pretože sa budú konať v roku, kedy 
si pripomeniema 200 rokov od posviacky nášho farského kostola sv. Martina. 

ČO SÚ ĽUDOVÉ MISIE?

Ľudové misie sú duchovnou obnovou farnosti. Je to čas návratu k hodnotám evanjelia, k 
tomu, čím sme sa stali pri našom krste, birmovke či pri prijímaní sviatosti manželstva, ale aj 
kňazstva. Ľudové misie sú časom obrátenia. Na niektoré dôležité veci sa časom zabúda a 
treba ich takpovediac „oprášiť“ a nanovo prijať svoje životné povolanie kresťana - otca, matky, 
manžela, manželky...

Misie vo farnosti, to je čas, keď môžeš urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju 
večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: „Neodmietni toto 
pozvanie!“

Keď si myslíš, že nemáš dôvod zúčastniť sa svätých misií, dôvod sa isto nájde, 
možno ho práve na misiách objavíš. Neváhaj a príď. Ak máš prekážky k pristupovaniu k 
sviatosti zmierenia, môžeš sa zúčastniť duchovného rozhovoru a hľadať k nej cestu.

Na stretnutie sa tešia pátri misionári.
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UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 20. februára 2019

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

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.47/2019          5:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program Obecného 
zastupiteľstva obce Podkonice na deň 20.2.2019.

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

Uznesenie č. 48/2019                5:0:0    
OZ Podkonice schvaľuje overovateľa zápisnice: Patrika Hlinku, návrhovú komisiu: 
predseda: Jaroslav Kostúr, člen Juraj Barla a určuje za zapisovateľa zápisnice: Janu Valentovú 
a za zapisovateľa uznesení Jaroslava Kostúra.

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

Uznesenie č. 49/2019
OZ Podkonice po prerokovaní berie na vedomie vyhodnotenie uznesení z Obecného 
zastupiteľstva obce zo dňa 24.1.2019.

Prítomní: 5 – Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 50/2019 
OZ Podkonice berie na vedomie správu z rokovania komisie sociálno zdravotnej 

Prítomní: 5 – Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 51/2019 
OZ Podkonice schvaľuje komunitný plán sociálnych služieb obce Podkonice na roky 
2019 - 2023 s doplnením o zmienku o vybudovaní Wifi pointov v rôznych častiach obce.

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

* pozn.: poslanec Ing. Michal Vráb prišiel na rokovanie obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 52/2019          6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice: 
I. schvaľuje zmluvu o zriadení združenia s názvom „Banskobystrické regionálne združenie obcí“.
II. schvaľuje podľa ust. § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov účasť obce Podkonice v združení obcí s názvom „Banskobystrické regionálne 
združenie obcí“. 

pomer hlasov:

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenie č. 53/2019 
OZ Podkonice berie na vedomie správu zo spoločného rokovania finančnej komisie a komisie 
životného prostredia a výstavby zo dňa 5.2.2019. 

Uznesenie č. 54/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zapojenie sa obec Podkonice do nasledovných výziev:

a) na dotácie z úrady vlády SR, na podporu športu, na účel výstavby detského ihriska v areály 
ZŠ s MŠ

b) dotácia z MF SR, na účel inštalácie regulácia vykurovacieho systému v budovách ZŠ a OÚ.

Uznesenie č. 55/2019           5:0:1
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I.  schvaľuje investičný plán na prvý polrok 2019. 
II. schvaľuje prípravu podkladov na realizáciu a pre zabezpečenie verejného obstarávania položiek 
obsiahnutých v investičnom pláne pre prvý polrok 2019, a to: Konvektomat a mraznička v škole 
(6.000 €), parkovisko pri ZŠ s MŠ (4.000 €), predajné stánky 2 ks (1.500 €), okná na škole triedy, 
jedáleň a kuchyňa (13.700 €), ihrisko - unimobunka inštalácia, dovoz, napojenie realizované v roku 
2018 (2.500 €), nájom unimobuniek na ihrisku (1.875 €), rezerva - drobné veci, zábradlia a 
maľovanie (5.000 €).

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

Uznesenie č. 56/2019          5:0:1
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I. berie na vedomie informáciu o reálnych nákladoch na realizáciu projektu rekonštrukcia chodníka 
za roky 2016 - 2018. 
II. poveruje starostu obce a hlavnú kontrolórku obce na zistenie predpokladanej ceny za vykonanie 
auditu chodníka u odborníka pre účely stanovenia ďalšieho postupu ohľadom auditu projektu 
rekonštrukcie chodníka.

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

Uznesenie č. 57/2019           
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 15.2.2019.

Uznesenie č. 58/2019           6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I. poveruje starostu obce vyžiadať od PPS v Podkoniciach položkový zoznam príjmov z predaja 
dreva (kópie faktúr) preukazujúce predajné ceny a množstvá predanej drevnej hmoty uvedenej vo 
vyúčtovaní na strane príjmov, položkove pripraviť rozpis nákladov zahrnutých do vyúčtovania  na 
strane výdavkov a tieto podklady po obdržaní od PPS v Podkoniciach dať odborne vyhodnotiť
II. poveruje starostu obce pozvať predsedu PPS v Podkoniciach na podanie vysvetlenia k 
vyúčtovaniu nájmu lesa za rok 2018 na ďalšie OZ za účelom ozrejmenia položiek vo vyúčtovaní za 
prenájom lesa.
III. schvaľuje zaradiť na najbližšie OZ opätovné prerokovanie bodu vyúčtovanie nájmu lesa za rok 
2018 po obdržaní vyžiadaných podkladov od PPS k vyúčtovaniu nájmu lesa za rok 2018.

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenie č. 59/2019           6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I. berie na vedomie informáciu o zisteniach o stave prerokovaných zmlúv  resp. doposiaľ 
neplatných zmlúv a iných záväzkov s dopadom na rozpočet 2019.
II. poveruje hlavnú kontrolórku obce vykonaním kontroly všetkých prerokovaných zmlúv a 
identifikovaných problémov a otáznych zmlúv z minulého volebného obdobia s dopadom na 
rozpočet roku 2019.

Uznesenie č. 60/2019 
OZ Podkonice berie na vedomie výsledky volieb za členov komisií pre plánované verejné 
obstarávania z radov poslancov obecného zastupiteľstva obce Podkonice pre volebné obdobie 
2018 -2022 nasledovne:
Poslanci zvolení Obecných zastupiteľstvom na zastupovanie obce v komisiách pre jednotlivé 
verejné obstarávania, ktoré budú vykonané vo volebnom období 2018 - 2022:
1. Ľuboš Hošala, 2. Tomáš Kmeť a 3. Jaroslav Kostúr.

Uznesenie č. 61/2019          6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I. berie na vedomie informáciu o členstve obce Podkonice v združeniach obcí.
II. schvaľuje finančné krytie z rozpočtu obce na rok 2019 a pokračovanie členstva v združeniach 
obcí ZMOS, Mikroregión Pod Panským dielom, BB Geopark, OOCR BB.

Uznesenie č. 62/2019          6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I. schvaľuje zámer na odpredaj nadbytočného majetku obce stoličky Spinalis v hodnote 500 EUR.
II. poveruje starostu zverejnením informácie o zámere na odpredaj majetku na úradnej tabuli obce a 
webovom sídle obce. 

Uznesenie č. 63/2019          5:0:1
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I. berie na vedomie informáciu o programe a organizačnom zabezpečení fašiangovej slávnosti.
II. schvaľuje navýšenie rozpočtovej položky na fašiangy o 500 EUR.

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

Uznesenie č. 64/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje starostu obce jednať so záujemcom o prenájom garsónky o podmienkach 
nájmu a informovanie a doriešenie tohto bodu prostredníctvom mailu s poslancami OZ.

* pozn.: poslanec Ing. Michal Vráb odišiel z rokovania obecného zastupiteľstva.

Uznesenie č. 65/2019            5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje ndodatok č.1 k zmluve o dielo medzi spoločnosťou OZO, a.s. a obcou 
Podkonice za odvoz KO, došlo ku zvýšeniu ceny za odvoz za tonu KO z 30 EUR na 40 EUR a 
upravená doba, na ktorú sa zmluva uzatvára, t. z. len na polrok s možnosťou prolongácie, aby sa 
zabezpečil čas na prípravu podmienok na prípadnú obchodnú súťaž. 

ZA: 5 – Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI: 0 
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 66/2019            5:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice:
I. neschvaľuje podpísanie zmluvy so spoločnosťou StVPS, a.s. na odtok vody z verejných 
priestranstiev do obecnej kanalizácie.
II. poveruje starostu obce rokovať so spoločnosťou StVPS, a.s. o nových podmienkach zmluvy na 
odtok vody z verejných priestranstiev do obecnej kanalizácie.

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

Uznesenie č. 67/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o nutnosti vykonania hĺbkovej inventarizácie majetku 
obce Podkonice.

Prítomní: 5 – Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 68/2019 
OZ Podkonice poveruje starostu obce vyzvať prenajímateľa chaty na Plešiach, aby rešpektoval 
podmienky zmluvy a odstránil nasledovné nedostatky:

- zabezpečil poriadok okolo chaty, likvidácia komunálneho odpadu a upratanie neporiadku
- zabezpečil odstránenie nevhodného technického stavu sociálnych zariadení (po poruche 

alebo zamrznutí) 
- zrušil oplotok pre ovce a chov oviec na cudzích parcelách

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

V Podkoniciach 25.2.2019

Všetky uznesenia 47/2019 - 68/2019 podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

Z OBECNEJ KRONIKY

TELEFÓNNE LINKY DO BALÁŽOV A PRIECHODA 

„Zo Slovenskej Ľupče do Podkoníc vedie popri ceste telefónna linka do obce Podkonice od 
roku 1936. Na týchto istých stĺpoch zriadila Čs. pošta i ďalšie telefonické linky, a to v roku 1951 v 
lete do obci Baláže. Odbočuje v Podkoniciach pri trafike a ide popri ceste do Balážov. V roku 
1952 vedie telefónna linka i do Priechoda, ktorá odbočuje poniže obce a cez záhradu 
„Kašiarka“ vedie k priechodskej ceste a vedľa nej do Priechoda. Telefóny na tejto linke zapája 
poštový úrad v Slovenskej Ľupči.

Okrem toho je už viac rokov v budove Jednoty v Podkoniciach zriadená i vernejná telefónna 
hovorňa. Linka zo Slovenskej Ľupče vedie na úrad MNV a odtiaľ súčasne do tejto hovorne. Od 
januára 1956 plánuje Obvodná telefónna ústredňa vo Zvolene zriadiť v Podkoniciach 
samostatný poštový úrad i s telefónnou ústredňou pre obce Podkonice, Priechod a Baláže.“

19.V.1952
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HISTORICKÉ OKIENKO

Jubilanti

50 rokov
Róbert Jančiar (č.d. 319)

55 rokov
Igor Minčev (č.d. 370)
Sanja Lončar (č.d. 337)
Igor Styk (č.d. 342)

88 rokov
Jozefína Slobodníková (č.d. 115)

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

Narodila sa

Kristína Kaliská (č.d. 210)

Opustili nás

Emília Slobodníková (č.d. 77) - vo veku 86 rokov
Bianka Dominová (č.d. 121) - vo veku nedožitých 3 rokov

Jarné upratovanie
(10.4.1971)
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