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Ivan Barla, starosta

Milí spoluobčania,

Musím tiež zdôrazniť, že našou spoločnou slabosťou zostáva plnenie kontajnerov na Bio 

odpad veľkými konármi zo stromov. Tieto nie sú na to určené. Na konáre je určená skládka 

„Za Močilá“, ak sa však niekomu nechce viesť konáre priamo tam, radšej ich hoďte vedľa žltej 

búdky. Obecní zamestnanci ich odvezú na skládku na štiepkovanie a v konečnom dôsledku 

bude mať obec z toho aj osoh.  

ubehol mesiac marec, ktorý priniesol niekoľko 

vydarených podujatí. Keďže nám počasie prialo 

začali sme s jarnou očistou našej obce. Chcem sa 

poďakovať všetkým, ktorí sa pridali a poriadili 

piesok z cesty, a ktorí akýmkoľvek spôsobom 

skrášlili svoje priestory pred domami. Domy, pred 

ktorými sa to nepodarilo, si zoberú do parády 

zamestnanci obce a nakoniec pred Veľkou nocou aj 

hasiči, aby zmyli všetok prach a zostávajúci piesok z 

obecných ciest. 

V neposlednom rade chcem poukázať aj na výskyt mikro "skládok" odpadu. Sem tam 

niekto z nás vyvezie pozostatok rekonštrukčných prác zo svojho domu a myslí si, že ho nik 

nevidí, keď odpad ukladá na miesto ním vybraté. Možno, že v tom momente nie, ale neskôr 

výsledok jeho práce poznajú minimálne tí, ktorí sa prechádzajú okolím našej dediny a takéto 

skládky ich vždy vyrušia. Radšej by videli peknú prírodu so zakvitnutými lúkami, ako tehly a 

obkladačky v rigole cesty. Skúsme sa teda zmyslieť aj nad týmto aspektom nášho správania sa 

voči prírode. Obec pripravuje riešenie "medziskládky" pre uloženie drobného stavebného 

odpadu v malom množstve, ktorá bude vyhovovať legislatívnym podmienkam.

V tretej dekáde tohto mesiaca náš čakajú sviatky Veľkej noci, preto vám chcem všetkým 

zaželať milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky.
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Z KANCELÁRIE STAROSTU

Apríl 2019

1. Obecná hora - obec Podkonice je vlastníkom hory o ploche niečo menšej ako 30 
hektárov. Od tohto faktu sa odvodzuje aj názov lokality „Na obecnej“ - v Ľupčici oproti altánku. A 
práve obecná hora bola spomenutá z úrovne predsedníckeho stola na valnom zhromaždení 
urbáru v súvislosti s prípravou jej možného predaja nejakým developerom. Túto informáciu 
musím kategoricky poprieť a povedať, že to nie je pravda. Skutočnou pravdou je potreba 
preveriť a získať informácie, aby bolo možné overiť či poskytnuté vyúčtovanie za nájom hory za 
rok 2018 je správne a zistiť ako sa v obecnej hore hospodári. Preto obecné zastupiteľstvo 
zaviazalo starostu obce, aby vyžiadal od vedenia výboru urbáru kópiu dostupnej obchodnej 
dokumentácie, ktorá by preukázala výnosovú a nákladovú stránku hospodárenia v obecnej 
hore. Dohodli sme sa na spoločnom stretnutí za účasti finančnej komisie obecného 
zastupiteľstva, starostu a kontrolóra obce. 

V tejto časti vám chcem poskytnúť niekoľko čísel a faktov k trom oblastiam, ktoré na nás 
vplývajú v poslednom období. Museli sme sa s nimi popasovať  na obecnom zastupiteľstve a 
obecnom úrade, ale bohužiaľ stále nie sú dotiahnuté. 

Druhou stránkou pre zhodnotenie úžitkovosti obecnej hory pre obec je zhodnotenie 
nákladov, ktoré obec vynaloží na vykurovanie školy štiepkou. V tejto vykurovacej sezóne sme 
na nákup štiepky zaplatili doposiaľ  5.800,- EUR. Pri priemernom ročnom zisku z hory
2.100.- EUR a aktuálnych nákladoch na štiepku 5.800,- EUR, dostávame sa k mínusovému 
rozdielu 3.700,- EUR, ktorý obec vynaloží navyše - nad "úžitok" z obecnej hory na vykurovanie 
školy. Cieľom obce by malo byť efektívne využiť zdroje, ktoré jej patria. Hora je jeden 
zdroj, ktorý by mal poskytnúť dostatok štiepky nielen pre školu, ale v prípade potreby dreva aj 
pre ostatné budovy. Preto budeme v ďalšom období a po zozbieraní informácií a diskusii s 
možnými spracovateľmi štiepky pripravovať model ďalšieho využívania hory. Chceme, aby 
obec nevyšla z reťazca obecná hora vs. kúrenie obecných budov stratová, ale aby bola 
sebestačná.

Pre všeobecnú informovanosť uvádzam pár čísel z poskytnutého vyúčtovania nájmu hory 
za rok 2018. Vyťažených bolo 418 m3 dreva pri výnose 18.315,- EUR, čo predstavuje cenu za 
m3 na úrovni nad 43,- EUR/m3 pri výdajoch 12.305,- EUR. Po odpočítaní ďalších zmluvných 
nárokov nájomcu, dosiahol zisk obce 4.600,- EUR plus základný nájom 1.000,- EUR. V 
priebehu platnosti aktuálnej nájomnej zmluvy, teda od roku 2011 do 2018 dosiahol priemerný 
ročný zisk z obecnej hory 2.100,- EUR. 

2. Skládka odpadu pri ceste do Priechoda. Pri rekonštrukcii chodníka bol asfalt, betón a 
podložie zo starých chodníkov vyvážaný na jednu "kopu" a bohužiaľ sa neskladoval oddelene, 
teda zvlášť asfalt, zvlášť betón a ostatné zvyšky chodníkov. Problémom je skutočnosť, že v 
štruktúre skládky je zomletý asfalt, ktorý nie je medzi inertnými materiálmi a teda nie je ho 
možné legálne použiť na terénne úpravy alebo zásypy. V súčasnosti máme ale problém, čo s 
takto vytvoreným odpadom urobiť, kde ho uložiť, poprípade použiť. Samozrejme hľadáme 
riešenia, ako minimalizovať náklady pre obec za likvidáciu tejto skládky odpadu. Ako 
najnepriaznivejšie a krajné riešenie nám hrozí, že tieto haldy odpadu budeme musieť vyviesť 
na riadenú skládku, čo samozrejme zdvihne náklady obce nad 10.000,- EUR. 

3. Nové dlhy - ukazuje sa, že sme možno predčasne dúfali, že nás už neprekvapia žiadne 
dlhy z minulosti. Bohužiaľ prišla dôrazná urgencia na splatenie dlhu 7.900,- EUR za projekt za 
bytovkou. Rozhodol som sa preto zvolať "mimoriadne" OZ, aby poslanci zvážili okolnosti a 
rozhodli o úhrade tejto vysokej dlžnej sumy. Pribudli aj iné dlhy, ktoré musíme uhradiť 
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z tohoročného rozpočtu, čím sa naša rezerva na investície znova znižuje a to o:
- doplatok elektriky v kultúrnom dome, kde vznikol za dva roky 2017 a 2018 rozdiel 

medzi faktúrou a reálnym stavom elektromeru viac ako 16 MWh elektriky, čo predstavuje  
3.481,- EUR

Spolu teda musíme vyplatiť cca 12.000,- EUR nad rámec rozpočtu pre rok 2019.

- dlh z roku 2018 za nájom urbáru Moštenica v sume 410,- EUR.
- dlh z roku 2018 za nájom urbáru Podkonice v sume 445,- EUR

Cieľ pre toto volebné obdobie, vychádzajúci z týchto skúsenosti musí byť jasný. 
Poučiť sa z chýb a zistení z kontrol, prijať jasné pravidlá do budúcnosti, konať 
kolektívne, splatiť dlhy a vyvarovať sa ďalším dlhom. Verím, že pri tom všetkom sa nám 
podarí realizovať väčšinu úloh zaradených medzi investičné aktivity tohto roka a tým našu 
dedinu aj zveľaďovať.

Ivan Barla, starosta

Oprávnenosť ostatných záväzkov bude posúdená postupne, pretože pri niektorých z nich 
hlavná kontrolórka obce zistila porušenie zákona pri nakladaní so zmluvami. Zmluvy neboli 
zverejnené, preto sa stali neúčinnými, ale veritelia sa hlásia. Niektoré zo zmlúv sa na úrade 
nenašli, i keď minulý starosta tvrdí, že ich odovzdal pracovníčkam obecného úradu, oni však v 
konfrontácii s jeho tvrdením toto rozporujú a tvrdia, že také zmluvy nikdy nevideli. Na tieto 
problematické zmluvy som navrhol na obecnom zastupiteľstve urobiť finančný audit, väčšina 
poslancov tento bod zamietla a chce riešiť zmluvy jednotlivo.

Z KANCELÁRIE STAROSTU

Tlačivo na poukázanie 2% vám bolo doručené s marcovým číslom Spravodaja, nájdete ho 
na obecnej stránke alebo vám ho poskytnú na Obecnom úrade v Podkoniciach.

Milí spoluobčania, pokiaľ ste sa ešte nerozhodli kam venovať 2 % z vašich daní radi by sme 
sa pripomenuli. Spolok Podkoničan poskytuje finančné prostriedky na kultúrne či športové 
akcie v obci. Aj tento rok bude veľa príležitostí, na ktoré môžete svojimi 2 % prispieť. Čakajú nás 
Tonkovičove slávnosti, MDD, 200. výročie kostola či ďalšie menšie akcie. Každý príspevok je 
vítaný. Ak máte problém vyplniť tlačivo, pracovníčky obecného úradu vám s tým radi pomôžu. 
Svoje príspevky môžete realizovať najneskôr do 26. apríla 2019. Všetkým ďakujeme.

IČO:  37957601

Právna forma: Občianske združenie

Adresa:  Podkonice 178,  976 41 Podkonice

Číslo účtu: SK3611000000002621783174

 

  kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Názov: Spolok Podkoničan

SPOLOK PODKONIČAN

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



OBEC INFORMUJE

Žiadame občanov, aby nevypaľovali trávu vo svojich záhradách. 
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 znení 
neskorších predpisov ZAKÁZANÉ. Za porušenie tohto zákazu hrozí fyzickej 
osobe pokuta 331€. Neznalosť zákona neospravedlňuje.

Žiadame našich občanov, aby konáre z opílených stromov nevhadzovali 
do kontajnerov na bioodpad (do žltých búdok), pretože zbytočne zapĺňame 
surovinou, ktorú vieme zúžitkovať. A ak zaplníme kontajner konármi potom 
vyvážame len vzduch a peniaze nám zbytočne utekajú. Žiadame, aby ste 
konáre nevyvážali za nový cintorín, ale na miesto na to určené a to na skládku 
„Za Močilá“, ktorá sa nachádza za školou. Za ústretovosť a pochopenie 
ďakujeme.

VOĽNÝ POHYB PSOV

VYPAĽOVANIE TRÁVY

Informujeme našich občanov, že od 24. 4. do 18. 5. 2019 je v našej obci 
naplánovaný zber elektorodpadu. V stanovenom termíne bude tento zber 
prebiehať vždy v stredu od 17:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 9:30. Miestom 
na prechodné uloženie elektorodpadu je kontajnerové stojisko - žltá búdka pri 
starom cintoríne.

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. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty vydá 
držiteľovi psa novú evidenčnú znamku za poplatok 3,50 €.

ELEKTROODPAD

BIOODPAD - KONÁRE

PODUJATIA

TURISTICKÝ PRECHOD
V mene združenia obcí Mikroregiónu Pod Panským dielom vás pozývame 

na Turistický prechod seniorov zo Seliec – Čachova do Priechoda (cca 6 
km), ktorý sa uskutoční dňa 27. 4. 2019. Autobus, ktorý odvezie seniorov a 
občerstvenie bude zabezpečené. Všetky informácie budú zverejnené na 
plagátoch na obecnej tabuli a webovom sídle obce. Žiadame občanov, ktorí 
majú záujem zúčastniť sa tejto už tradičnej akcie, aby svoj predbežný záujem 
nahlásili na obecnom úrade do 18.4.2019.  
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CENY VLÁKNINOVÉHO DREVA A SAMOVÝROBY V ROKU 2019

URBÁR INFORMUJE

 Ihličnaté Sm, Jd, Bo, Smc      30,00 €/1m3

za 1m3 vlákninového dreva (v dĺžkach) na odvoznom mieste:
Predajné ceny pre členov v rámci desaťročného limitu:

Samovýroba dreva:

 Listnaté mäkké Jl, Os, Vr    3,00 €/1prm
 Ihličnaté Sm, Jd, Bo, Smc   3,00 €/1prm

 Listnaté tvrdé Bk, Hb, Jv, Js  48,00 €/1m3

Listnaté tvrdé Bk, Hb, Jv, Js   40,00 €/1m3

Po týchto termínoch už nebude možné drevo zapisovať !!!

Zápis sa bude konať v čase od 18:00 do 19:00 hodiny.

Ihličnaté Sm, Jd, Bo, Smc      25,00 €/1m3

 Drevo pod 7 cm hrúbky (haluzina)  2,40 €/1prm

Ceny pre nečlenov a členov, ktorí prekročili desaťročný limit, 

 Listnaté mäkké Jl, Os, Vr       30,00 €/1m3

Listnaté mäkké Jl, Os, Vr       25,00 €/1m3

Výbor UPS a PPS Podkonice

v prípade pokiaľ by bol prebytok drevnej hmoty:

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Podkonice oznamuje svojim členom, že zápis dreva 
na samovýrobu, ako aj dreva zo zásob sa uskutoční 8. apríla, 15. apríla a 29. apríla 2019, 
v kancelárii Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v budove obecného úradu. .

 Listnaté tvrdé Bk, Hb, Jv, Js  nad 7 cm hrúbky 6,00 €/1prm

URBÁR

PODUJATIA

Začiatok akcie bude 13.4.2019 o 7.30 pred Jednotou. Nezabudnite si rukavice a reflexné 
vesty. Vrecia na odpad budú zabezpečené.

ZA ČISTEJŠIE PODKONICE

Celú akciu podporuje občianske združenie COB – deti dosky, nezávislí snowboardisti, 
Autodoľava – Peter Ulbrik a samozrejme Obecný úrad Podkonice, od ktorého sme dostali 
dotáciu. Bude zabezpečené aj drobné občerstvenie.

Občianske združenie Deti dosky - nezávislí snowboardisti 
(COB) vás pozývajú všetkých bez rozdielu veku na už 10-ty 
jubilejný ročník akcie – ZA ČISTEJŠIE PODKONICE. Už tradične 
pri príležitosti Dňa zeme sa spolu pokúsime vyzbierať odpadky z 
okolia našej obce. Podľa počtu sa rozdelíme do skupín a vďaka 
Autodoľava sa rozmiestnime na lokality: Podkonice – Ľupča, 
Podkonice – Priechod a podľa možností aj na Podkonice – Baláže, Podkonice – Pleše, 
Podkonice – Moštenica.

Michal Vráb
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Vďaka občianskemu združeniu Spoznávaj 
vedu, k nám 18. marca pricestovali jeho 
členovia a ukázali rôzne zaujímavé fyzikálne a 
chemické pokusy, do ktorých sa mohli zapojiť 
školáci i škôlkári. 

ŠKOLA V MARCI

Kniha, najväčší priateľ človeka, od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov 
mladých či starších. Už roky mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale aj s knihou. 
Marec – mesiac knihy, bol prvý krát vyhlásený v roku 1955. Dnes úlohu Mateja Hrebendu plnia 
knižnice, ktoré sprístupňujú svoje knižné fondy čitateľom po celý rok. Už malé deti majú záujem 
o knihy, preto aj my našimi aktivitami chceme motivovať deti aby čo najviac čítali a prehlbovali si 
tak lásku ku knihám viac ako inokedy. Naši škôlkári navštívili  4. marca obecnú knižnicu. 
Každý z nich si vybral a požičal knižku, ktorá ho najviac zaujala. Veríme, že tou správnou 
inšpiráciou dokážeme vychovať sčítanú generáciu, ktorá bude milovať knihy.

15. marca sa naša telocvičňa na chvíľu premenila na menšie planetárium. Ďakujeme 
Mobilnému planetáriu za nádherný, príjemný a náučný zážitok. Naši škôlkári a školáci sa 
naučili niečo nové o živote stromov, čo to je fotosyntéza, zloženie a rast rastlín. Lienka Dorotka, 
Svetluško Mirko a Chrúst Toník vytvorili do svojej chrobáčej školy projekt o úchvatných javoch a 
druhoch, ktorými je prepletená rastlinná ríša. Starší školáci sa na záver naučili niečo nové o 
vode a našej planéte. Prostredníctvom animovaného filmu sme sa dozvedeli napr. Kde vziať 
čistú vodu, ako fungujú čističky vôd, koľko vody je potrebné denne vypiť a mnohé ďalšie 
zaujímavosti..

Školáci a škôlkári sa zapojili do súťaže 
"Vesmír očami detí". Hvezdáreň v Banskej 
Bystrici vás pozýva na rovnomennú výstavu, 
ktorá sa koná v Thurzovom dome. Nájdete tam 
aj práce našich žiakov, konkrétne Elisky Budy 
a Adamka Petríka, ktoré síce neboli už 
ocenené, ale porotu veľmi zaujali. 

21. marec - svetový deň Downovho syndrómu. Naše sympatie a podporu ľuďom s 
takýmto syndrómom sme sa rozhodli vyjadriť aj my v škole. Zapojili sme sa do ponožkovej 
výzvy a tak pomohli rozšíriť posolstvo o kráse ľudskej rozdielnosti. Byť odlišný je normálne.

Bc. Ivana Nemkyová

Druháci a tretiaci, pod vedením Tatiany Šagátovej nás reprezentovali s divadlom 
„DREVENÁ KRAVA“.

27. marca sa školáci zúčastnili regionálnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej 
tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti „MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2019“ v 
Slovenskej Ľupči. 

Gratulujeme našim malým divadelníkom a veríme v ďalšie úspechy na doskách, ktoré 
znamenajú svet.

Štvrtáci, pod vedením Lucie Petríkovej s divadlom „DIEVČATKO SO ZÁPALKAMI“ - DDS 9 
statočných, Podkonice – získali 1. miesto s priamym postupom na krajskú prehliadku v Žiari 
nad Hronom.

Prváci, pod vedením Lucie Petríkovej s divadlom „DVE VRANY“ - DDS Bubáci, Podkonice 
– získali 3. miesto a odporučenie na krajskú prehliadku v Žiari nad Hronom. 

ŠKOLA

Mobilné planetárium
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ZAMYSLENIE

Prevláda heslo: pravda nás oslobodí… Celý problém však spočíva v rozlíšení, kde je 
pravda, respektíve, kto má pravdu? O nej je totiž presvedčený každý a preto sa tvrdí aj to, že 
každý má svoju pravdu. Je však pravda niečo relatívne? Je pravda závislá od nášho vnímania 
a stavu a nie je tu žiadna objektívna a večná pravda?

Realita ukazuje, ako je to s nami. Pán Ježiš povedal, že toto rozlíšenie je dôležité vnímať 
podľa ovocia. Prehlásil o sebe: Ja som Cesta, Pravda a Život. A preto si dovoľujeme namietať 
voči všetkému, čo protirečí Ježišovmu učeniu, že to nie je pravda. Odvážime sa preto prehlásiť, 
že v každom z nás a vo všetkom, čo protirečí Ježišovmu životu, nie je pravda. A napokon radi 
vyjadríme svoje presvedčenie, že niet inej cesty k Pravde, ako tej, ktorú vytýčil sám Pán Ježiš, 
keď povedal: „Ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi, spoznáte pravdu a 
pravda vás vyslobodí.“

ThDr. Vladimír Šosták, PhD.
(prevzaté z ke-arcidieceza.sk, text spracoval -mh-)

PÔSTNE ZAMYSLENIE

Povedzte dnes svojim deťom, že pôjdete na výlet, a potom nechoďte. Povedia vám, že 
klamete. Alebo si predstavte situáciu, že ručička ukazovateľa stavu pohonných hmôt 
ukazovala nesprávne a žijete v presvedčení, že ešte máte dostatok nafty a tak pokračujete v 
ceste. Realita však bola odlišná od tohto presvedčenia. Pravda je totiž realizácia toho, čo sa 
tvrdí; nie samotné tvrdenie! Či je samotné tvrdenie pravdou alebo nie, odhaľuje iba realita.
Jednoducho, keď človek nežije v pravde, má problém. Realita je ukazovateľom toho, či niečo je 
pravdou alebo ňou nie je. Realita je ukazovateľom toho, či žijeme v pravde.

Po päťmesačnej prestávke sa fanúšikovia futbalu opäť dočkali. V sobotu
23. marca sa začalo 14. kolo a družstvá V. ligy, skupiny C odohrali svoje prvé 
derby. Za ukážkového slnečného počasia sa na našom ihrisku stretli futbalové 
mužstvá Podkoníc a Sásovej. V prípade výhry by Sásová siahala na prvé 
miesto. Avšak družstvo Podkoníc potvrdilo kvalitu lídra tabuľky a zápas vyhralo 
3:0, kedy dva góly padli v prvej polovici zápasu a súperovi ich uštedril Ján 
Kostúrik. V závere sa strelecky presadil Dávid Selecký. V mužstve súpera došlo 

v zápale hry aj k nemilému zraneniu, ale taký už futbal býva. Prajeme skoré uzdravenie.
O týždeň neskôr sa Podkonice stretli v duely OŠK Lieskovec a tentokrát to bolo len na 

remízu 1:1. V ďalšom kole sa ale opäť naladili na víťaznú vlnu, keď nad posledným mužstvom 
súťaže OFK Štart Prenčov zvíťazili vysoko 9:0. 

Aj naši najmladší už presunuli tréning z telocvične na zelenú plochu. Kto by sa k nim rád 
pridal je vítaný. 

Poradie po 16. kole:

Janka Šípka Šípková

FUTBALOVÝ OŠIAĽ JE SPÄŤ

V najbližšom 17. kole privíta líder tabuľky FK Podkonice mužstvo ŠK Hrochoť na štadióne 
Brodok v nedeľu 14. apríla 2019 o 15:30 hod..

 

1. Podkonice 37 bodov, 2. B. Štiavnica 29b*, 3. Jakub 28b, 4. Sásová 28b, 5. Lieskovec 
27b, 6. Bacúch 24b, 7. Selce 24b*, 8. Lovča 22b, 9. Krupina 21b, 10. Hrochoť 20b*, 10. L. 
Vieska 19b*,  12. Bzovík 14b, 13. Dobrá Niva 12b, 14. Prenčov 5b.        (* - o zápas menej)

FUTBAL
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Svojim podpisom udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom založenia Senior klubu 
Podkonice a s ním spojených klubových aktivít. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Mám záujem o činnosť v oblasti:

Číslo telefónu: ..........................................................................................................................

Podpis ........................................ 

□zdravotníctvo     □tvorivé dielne     □exkurzie     □zdravá výživa     □cvičenie

Milí spoluobčania,

Janka Šípka Šípková

□sociálne poradenstvo     □záhradníctvo     □spev     □turistika     □IT technológia

Dátum narodenia: ....................................................................................................................

prosíme všetkých, ktorí by mali záujem stať sa členom Senior klubu, aby vypísanú prihlášku 
odovzdali najneskôr do 30. apríla 2019 pracovníčkam na obecnom úrade. Vopred ďakujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□iné.........................................................................................................................................

Adresa bydliska:

SENIOR KLUB PODKONICE

..................................................................................................................................................

Titul, Meno a priezvisko: 

Záväzne sa prihlasujem za člena Senior klubu Podkonice.

..................................................................................................................................................

PRIHLÁŠKA ČLENA

KLUB SENIOROV
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MISIJNÁ PÚŤ DETÍ, LEVOČA - 11. MÁJ 2019

Pozývam všetky deti i dospelých na eRkopúť detí na Mariánsku horu do Levoče. Prosím 
rodičov, aby prišli spolu so svojimi deťmi zažiť jedinečnú atmosféru priateľstva a pomodlili sa 
spolu s Pannou Máriou za svoje rodiny. Ostatní pútnici sú samozrejme pozvaní tiež. Človek, 
ktorý ide na pútne miesto, počas púte (zvlášť, keď ide pešo) prekonáva rôzne prekážky – hlad, 
únavu, nepohodlie a obetuje to spolu so svojimi modlitbami na nejaký konkrétny úmysel, ktorý 
si pred púťou dal, čím sa to celé stáva akoby živou modlitbou, ktorá nás mení. A preto sa z púte 
vrátime lepší. Na znak obety tiež môžeme na mieste odovzdať malý obetný dar, ktorým sú 
školské pomôcky (písacie potreby, zošity, obaly, farebné papiere, výkresy,...), ktoré budú 
potom odovzdané rodinám v núdzi. Na púť sa môžete zapísať od 20. apríla v kostole. 
Príspevok na autobus bude 5,- €. Nepremárnime túto skvelú šancu zažiť so svojimi deťmi niečo 
nové.

Program:
06:30 – cca odchod z Podkoníc (upresníme)
09:00 – príchod a začiatok putovania
             (cestou na Mariánsku horu budú stanovištia s eRkármi)
10:00 – základné informácie pod poľným oltárom

12:00 – obed z vlastných zásob v skupinkách a možnosť sv. spovede
12:30 – modlitba ruženca za pokoj

18.00 – predpokladaný návrat domov

Čo si zobrať? Pitnú vodu, obed, šiltovku, karimatku na sedenie v tráve, pršiplášť, kriedu (na 
jednu aktivitu), obetný dar, preukaz poistenca, kinedryl (ak treba) a hlavne všetkých svojich 
kamarátov, rodičov a súrodencov.

Viac informácií u p. farára alebo na https://erko.sk/putdeti/

11:15 – spoločný moderovaný program
10:15 – rôzne stanovištia s úlohami pre deti 

13:00 – sv. omša

FARSKÉ OKIENKO

 Počas nasledujúcich týždňov budú prebiehať stavebné práce na Kresťanskom dome. 
Kvôli lešeniu bude obmedzená prejazdnosť cesty medzi farou a Kresťaským domom. Za 
pochopenie ďakujeme a vodičom sa ospravedlňujeme.

 V dňoch 12. - 14. 4. 2019 sa uskutoční v Banskej Bystrici Diecézne stretnutie mládeže - 
Kvetný víkend. V nedeľu bude slávnostná sv. omša s otcom biskupom, po ktorej bude 
tradičné agapé. Touto cestou by sme chceli poprosiť ochotné gazdinky, ktoré by napiekli 
nejaký koláčik a touto službou by prispeli ku skrášleniu tejto slávnosti. Napečené koláče je 
potrebné doniesť do kultúrneho domu v piatok 12. 4. od 13:00 do 14:00. V prípade 
akýchkoľvek otázok volajte na číslo 0944 010 682. S vďakou Karolína Rochovská. 

FARSKÉ OZNAMY

  Spoločná svätá spoveď bude v sobotu 13. 4. 2019 od 9.00 - 11.00 hod.

9 Apríl 2019
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FARSKÉ OKIENKO

Svoj pohľad nám sprostredkovala aj Janka: „Misie sú pre mňa príležitosťou dávať ďalej to, 
čo som sama dostala. Je to šanca podeliť sa o to, ako Ježiš premenil môj život a že On to chce 
urobiť pre každého. Šanca povedať iným tú najlepšiu správu, aká existuje - že Boh je živý a 
miluje aj ich.“

Chcel by som vás všetkých srdečne pozvať na misie, ktoré budú onedlho v našej farnosti. 
Keďže posledné sme mali možnosť zažiť pred 22. rokmi, mnohí mladší celkom asi netušia, čo 
si pod tým predstaviť. Jadro misií tvorí každodenná sv. omša, po ktorej je zamyslenie šité na 
mieru rôznym skupinám ľudí (muži, ženy, manželia...). Práve účasťou na nich sa môžeme 
posunúť v našom duchovnom živote ďalej, preto si už teraz môžete do kalendára poznačiť čas 
tej úvahy, ktorá je určená práve pre vás.

Tomáš sa podelil s nami o jeho skúsenosť z misií, ktoré prežíva takto: „Misie sú časom, v 
ktorom, výnimočným spôsobom môžem zažívať to, že Boh túži byť blízko človeka; časom kedy 
Boh jemne, s citom, nevtieravo klope na ľudské srdcia a ponúka im dar lásky, spásu, plnosť 
života - seba samého. Misie sú akoby oázou, v ktorej mnohí môžu nájsť prameň, občerstvenie 
a odpočinok - tí, ktorí už dlhý čas kráčajú v púšti. Sú časom, kedy nás Boh túži premeniť, ak mu 
to dovolíme; časom, kedy sa v ľudských srdciach dejú zázraky.“

Ďalšou ponukou je možnosť sv. spovede, kde nám od stredy budú misionári k dispozícii. 
Možno máme niekedy akýsi blok ísť na spoveď ku kňazovi, čo nás pozná, alebo potrebujeme 
okrem hriechov rozobrať i veci, ktoré nás trápia a pri bežnej sv. spovedi nie je na to čas, niekoho 
prenasledujú výčitky za zlé skutky z minulosti atď.. A tu je priestor v kľude sa tým zaoberať a 
ponúka nám to možnosť urobiť si napr. i spoveď z celého života, tzv. generálnu sv. spoveď, 
čím môžeme nadobudnúť úplnú istotu, že všetko máme určite odpustené. 

Misie ponúkajú i možnosť dohodnúť si stretnutie s misionármi, ktorí sú nám týždeň k 
dispozícii a opýtať sa i na veci, v ktorých nemáme jasno, pohovoriť o problémoch, ktoré 
prežívame v manželstve, vo výchove, vyriešiť rôzne pochybnosti, ktoré v sebe nosíme, no 
bežne nie je akosi čas ísť s tým za kňazom. Okrem toho misie sú i časom milostí, kedy 
môžeme získať odpustenie trestov za naše hriechy alebo hriechy našich zosnulých (tzv. 
odpustky) a je to svätý čas, kedy i naše modlitby môžu byť „účinnejšie“. Tak vás všetkých 
pozývam sa ich zúčastniť, nech je nám Pán Boh opäť o čosi bližšie.

MISIE V PODKONICIACH

Zuzka, ktorá je členkou spoločenstva Shekinah, si na svoj misijný výjazd spomína takto: 
„Som naplnená pokojom a radosťou, keď vidím, ako sa Boh dotýka ľudí na misiách. Ako mení 
ich životy, častokrát veľmi rýchlo a radikálne. To, akí sú ľudia na misiách otvorení pre Boha, aj 
to, akú veľkú túžbu majú po Kristovi, ma napĺňa bázňou. Sú to, nielen pre mňa, malé - veľké 
zázraky.“

Misijný program v škole a pre mladých budú viesť mladí zo spoločenstva Shekinah, ktorí sa 
už na vás tešia a pozívajú vás na program. Chceli by sa s vami podeliť o ich skúsenosti z misií, 
aké ovocie to prináša nie len pre ľudí z farnosti ale aj pre nich samotných.  

     Miroslav Spišiak, farár

Misie v školách
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4.�5.�-�12.�5.�2019
PODKONICE

FARSKÉ OKIENKO

ĽUDOVÉ�MISIE
redemptoristi

  

  Utorok 7.5.       - Návšteva škôlky a školy 

  Nedeľa 5.5. 09:00 Sv. omša s misijnou kázňou, po nej stretnutie s mládežou
  14.00 Katechéza pre ženy 

  Sobota  4.5. 18.00 Sv. omša a začiatok misií

  19.00 Film - mladí

  Pondelok 6.5. 18.00 Sv. omša s misijnou kázňou    HRIECH   
  19.00  Katechéza pre mužov     

 

 

  18.00 Sv. omša s misijnou kázňou     SPOVEĎ

  Streda 8.5. 09.00 Sv. omša s misijnou kázňou + spovedanie   JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA
  18.00  Sv. omša s misijnou kázňou     CIRKEV

  Štvrtok 9.5. 18.00 Eucharistická slávnosť s adoráciou + chvály  EUCHARISTIA

  Piatok 10.5.  08.00 Sv. omša + udelenie sviatosti pomazania chorých  UTRPENIE
    Návšteva prvopiatkových ľudí po domoch 
   s pomazaním chorých

   po nej film v kostole

   Stretnutie s rodinami + agape (občerstvenie) vo fare

  Sobota 11.5.     - Možnosti rozhovorov s misionármi
  17.30 Novéna k Matke Ustavičnej Pomoci
   a požehnanie devocionálií 

  Nedeľa 12.5. 09.00 Sv. omša s misijnou kázňou - záver misií 

  Sviatosť zmierenia ženy streda od 9.00 a od 16.30

  18.00 Sv. omša pre rodiny + obnova manželských sľubov   LÁSKA

  18.00 Sv. omša s misijnou kázňou     PANNA MÁRIA

   mládež piatok od 17.00
   muži štvrtok od 16.30

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.

Program misií: téma kázne

páter Peter a páter Jozef - misionári
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Obecného zastupiteľstva obce Podkonice na deň 28.3.2019.

Uznesenie č. 75/2019         6:0:0

Uznesenie č. 70/2019                6:0:0    

Uznesenie č. 76/2019  - neschválené uznesenie     3:2:1

PROTI: 2 – Juraj Barla, Jaroslav Kostúr

OZ Podkonice po prerokovaní berie na vedomie vyhodnotenie uznesení z Obecného 
zastupiteľstva obce zo dňa 21.2.2019.

Uznesenie č. 72/2019 

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 28. marca 2019

     Mgr. Jana Šípková, Ing. Michal Vráb

Uznesenie č. 71/2019

Zdržal sa: 0

OZ Podkonice berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky obce podľa uznesenia OZ č. 59/2019. 

Uznesenie č. 74/2019          5:1:0

OZ Podkonice schvaľuje overovateľa zápisnice: Jana Šípková, návrhovú komisiu: 
predseda: Jaroslav Kostúr, člen Patrik Hlinka a určuje za zapisovateľa zápisnice: Janu 
Valentovú a za zapisovateľa uznesení Jaroslava Kostúra.

ZA: 2 – Juraj Barla, Jaroslav Kostúr
PROTI: 4 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jana Šípková, Michal Vráb

Uznesenie č.69/2019          4:0:0

OZ Podkonice poveruje starostu obce, aby zaplatil doplatok vo výške 3481,59 EUR s DPH za 
elektrickú energiu spotrebovanú v rokoch 2017 a 2018 v objekte kultúrneho domu, ktorá tvorí v súčte 
VT a NT rozdiel medzi fakturovanou spotrebou a reálnou spotrebou zmeranou elektromerom v 
objekte kultúrneho domu, ako dôsledok nedostatočnej kontroly stavu elektromera v danom období.

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program

Uznesenie č. 73/2019  - neschválené uznesenie      2:4:0
OZ Podkonice schvaľuje finančný audit volebného obdobia 2014 - 2018.

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

ZA: 5 – Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková, 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.

Zdržal sa: 0
PROTI: 1 - Juraj Barla

OZ Podkonice schvaľuje doplatenie úhrad v zmysle zmluvy s urbárom, ktorá bola zverejnená na 
stránke obce.

OZ Podkonice schvaľuje platby za zmluvy s urbárom, ktoré neboli zverejnené na stránke obce 

ZA: 3 – Ľuboš Hošala, Jana Šípková, Michal Vráb

Zdržal sa: 1 – Patrik Hlinka

pomer hlasov:

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenie č. 77/2019           
OZ Podkonice berie na vedomie rokovať o zmluvách s urbárom na ďalšom OZ.

Uznesenie č. 78/2019          6:0:0

OZ Podkonice berie na vedomie základný plat starostu obce Podkonice vo výške 1874,- EUR. 
Tento je určený podľa § 3 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov miest, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR 
vyčíslenej na základe údajov ŠÚ SR za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1 
tohto zákona.

Uznesenie č. 80/2019           4:1:1
OZ Podkonice poveruje starostu obce zistovať informácie ohľadom geometrického plánu na cestu 
Podkonice - Priechod a možnostiach vysporiadania pozemkov.

ZA: 4 – Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jana Šípková, Michal Vráb
PROTI: 1 – Juraj Barla

OZ Podkonice schvaľuje VZN o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej 
dochádzky.

Zdržal sa: 1 – Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 79/2019           

Uznesenie č. 81/2019    
OZ Podkonice berie na vedomie informácie ohľadom kamerového systému v obci.

Uznesenie č. 82/2019 

Uznesenie č. 85/2019          

Uznesenie č. 86/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie konanie valného zhromaždenia Banskobystrického 
geomontánneho parku.

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 20.3.2019.

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o nutnosti likvidácie skládky stavebného odpadu z 
projektu rekonštrukcie chodníka.

Uznesenie č. 83/2019       
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave plnenia úloh v zmysle schváleného 
investičného plánu pre prvý polrok 2019

Uznesenie č. 84/2019          
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o postupe vedúcom k odsúhlaseniu vyúčtovania nájmu 
lesa za rok 2018.

V Podkoniciach 2.4.2019

Uznesenie č. 87/2019            6:0:0        

Všetky schválené uznesenia podpísal:

OZ Podkonice schvaľuje dotáciu pre FK Podkonice vo výške 2.500 € na nákup kosačky.

JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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HISTORICKÉ OKIENKO

Fotky posielajte na mail jankasipka@pobox.sk alebo spravodaj@podkonice.sk.
Zalovte vo svojich škatuliach, ofúknite prach a podeľte sa s nami s týmito spomienkami. 

Divadelné predstavenie Krutohlavci, r. 1987

Jubilanti

70 rokov
Juraj Valent (č. d. 311)

55 rokov
Igor Bobák (č. d. 300)

65 rokov
Eva Kostúrová (č. d. 213)

Narodil sa

Adam Šávolt (č. d. 358)

Opustili nás

Cyril Očenáš (č. d. 269) - 80 rokov
Helena Šípková (č. d. 249) - 86 rokov

60 rokov

50 rokov
Ľubomír Spevák (č. d. 207)

55 rokov
Anna Booczová (č. d. 20)
Alena Wagnerová (č. d. 286)

75 rokov
Dáša Flašková (č. d. 302)

80 rokov
Ivan Kmeť (č. d. 297)
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