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Ivan Barla, starosta obce

po skutočne vydarených letných prázdninách, čo 
sa letných teplôt týka, sa neúprosne o slovo prihlásil 
mesiac september, na začiatku ktorého začínajú 
žiakom a študentom nové povinnosti, a to povinnosti 
súvisiace s návštevou školy. Aj v našej podkonickej 
škole začal nový školský rok 2. septembra a vo 
vynovených triedach sme privítali spolu 26 žiakov. 
Medzi nimi nastúpilo do prvého ročníka 6 prváčikov, ktorí sú stále určite plní očakávania a 
zvedavosti čo ich to v škole čaká. Pre každého zo školákov  bude ich rodičom odovzdaná 
symbolická finančná čiastka ako prejav podpory pre dieťa pri nástupe do školy, ale 
samozrejme aj ako prejav vďaky, že si pre svoje dieťa zvolili na plnenie školskej dochádzky 
práve našu školu.

Ako každý rok, aj tento sme na obecnom úrade netrpezlivo počítali, koľko žiakov bude 
navštevovať našu školu. A keďže za každého žiaka nám štát posiela peniaze určené 
normatívom, budeme počítať už aj z pohľadu budúcoročného rozpočtu, koľko bude potrebné 
na dofinancovanie prevádzky školy z obecnej kasy. Pre rok 2019 bola v rozpočte vytvorená 
rozpočtová položka nad 80.000 eur, ktoré sú plánované ako dotácia na celkovú prevádzku 
školy spolu s materskou škôlkou, školskou jedálňou a školským klubom. Osobne som za 
zachovanie a maximálnu podporu školy a ďakujem všetkým poslancom, ktorí ma v tomto 
podporujú. Bez školy by dedina stratila jednu nohu z pomyselného stola. 

Škôlkárom a školákom, rovnako aj pedagógom a ostatným pracovníkom zo školy želáme 
úspešný a pokojný školský rok 2019/2020. Vám občanom peknú jeseň, pohodu v práci po 
zaslúžených dovolenkách a pekné prežívanie spomienok z nich.

A aby sa podmienky v škole aspoň trošku postupne zlepšovali, dali poslanci pre tento rok  
škole investičnú prioritu. V priebehu leta sme zrealizovali naplánované projekty, ktoré boli 
zaradené v investičnom pláne: jedným z nich bola výmena okien na južnej strane budovy 
(17.000 eur) a malú odstavnú plochu pred školou (odhad bol 5.000 eur na materiál, prácu 
vykonali "naši" ľudia okolo Joža Slobodníka). Všetko vyšlo tesne v termíne, okrem plota okolo 
odstavnej plochy a pár drobností vyplývajúcich zo stavebného povolenia. V septembri nás ešte 
čaká inštalácia regulácie kúrenia. Výmenou okien a inštalácie regulácie kúrenia sledujeme 
zníženie nákladov na vykurovanie celého objektu školy, veríme že projektanti dobre počítali.

Milí Podkoničania,
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PARKOVANIE  

BIOODPAD - Kontajnery
 

Prosíme a žiadame v mene všetkých občanov obce, aby ste do 
kontajnerov na BIO odpad dávali len pokosenú trávu, burinu a lístie.

Do kontajnerov na bioodpad v žiadnom prípade nepatrí komunálny odpad. 
Je zakázané do nich dávať akékoľvek dreviny, tuje a krušpány. Tento drevný 
odpad je potrebné voziť „Za Močilá“. Likvidácia bioodpadu je momentálne bez 
poplatku. Pokiaľ nám kontajner s nevhodným obsahom neprevezmú, budeme 
musieť každý neprevzatý kontajner odviesť na skládku zriadenú podľa litery 
zákona a to za poplatok cca 100 eur. Na stojiská kontajnerov (žlté búdky) budú 
umiestnené informačné tabuľky vysvetľujúce, čo do kontajnerov patrí a čo nie. 

BIOODPAD - Kompostéry

Dlhoočakávané kompostéry pre naše domácnosti sú už na dosah. 
Nachádzajú sa v sklade v Slovenskej Ľupči spolu s ostatnými kompostérmi pre 
okolité obce. Do Podkoníc budú dovezené v druhom septembrovom týždni a je 
predpoklad, že budú distribuované do jednotlivých domov (súpisných čísel) 
postupne v druhej polovici septembra s možným presahom do začiatku 
októbra. Kompostéry budú prideľované podľa vopred určených kritérií, hlavne 
podľa veľkosti plochy parciel príslušných k jednotlivým obývaným rodinným 
domom. Vlastnej distribúcii bude predchádzať edukačná kampaň, ktorou sa 
bude  sledovať odovzdanie základných  informácií, ako využívať kompostéry 
vo svoj prospech, ako kompostovať BIO odpad. Následne po distribúcii 
kompostérov dôjde k prehodnoteniu a úprave režimu a prevádzky 
veľkokapacitných kontajnerov na BIO odpad. 

Žiadame spoluobčanov, majiteľov motorových vozidiel, aby v čase vývozu 
komunálneho odpadu a separovaného zberu parkovali svojimi vozidlami tak, 
aby bol umožnený zber a vývoz. V úsekoch, kde budú motorové vozidlá 
brániť prejazdu zbernému vozidlu nebude vykonaný  vývoz 
komunálneho odpadu a separovaného zberu. Občania, ktorí to nebudú 
rešpektovať budú vyrozumení, aby do budúcnosti ich auto opakovane 
neprekážalo. Stáva sa, že zberové auto sa nedokáže z dôvodu nevhodne 
stojacich áut, dostať ku všetkým nádobám s odpadom či už zmesovým 
komunálnym alebo separovaným. Veľký problém s parkovaním je 
permanentne v častiach obce, kde sú úzke komunikácie. Malo by byť 
samozrejmosťou parkovať vo dvore. V rámci Mikroregiónu Pod Panským 
dielom sa pripravuje VZN, ktoré bude upravovať parkovanie na verejných 
priestranstvách.

 

 

POTOK NIE JE KANÁL

V blízkej minulosti sa zistilo viacnásobné znečistenie potoka tečúceho 
dedinou, keď občania chceli zavlažovať polia z potoka. Z dôvodu obáv a na ich 
požiadanie bola nahlásená udalosť hasičom, ktorí zabezpečili odber vzoriek 
pre laboratórne rozbory. Zatiaľ na obec nebol doručený protokol s výsledkom 
kontroly, ako náhle budeme mať výsledky budeme ich prezentovať. Prosíme a 
žiadame všetkých občanov, aby neznečisťovali potok v obci akýmkoľvek 
spôsobom, aby do potoka nevylievali žiadne odpady, v prípade 
vyústenia kanalizácií resp. odtokov z hospodárskych budov, tieto zrušili. 
Ide o nás všetkých, potok nemôže byť stokou. 



VAŠE PRÍSPEVKY

Pri prechádzke cintorínom, v ktorom sa nachádza ostatok náhrobkov z rokov okolo 1900, 
ktoré sa dajú spočítať na prstoch rúk, mi padli do oka dva náhrobky stojace vedľa seba. Podľa 
nápisov v jednom leží pán farár Klóczik a v druhom pán učiteľ Rodmund. 

A teraz k záhade rovnakých dátumov. Prekvapenie sa nekoná, lebo archív v Banskej 
Bystrici potvrdil, že je to len zhoda. Pri tejto príležitosti ma však zaujal problém, čo ďalej s 
pozostatkom cintorína. Malo by byť v záujme nás všetkých i obce, aby sa zachoval aspoň 
zvyšok náhrobkov ako historická pamiatka i pamiatka na našich predkov. Dá sa predpokladať, 
že pri rozširovaní cintorína pre obnovu pochovávania, sa tu budú nachádzať kostrové 
pozostatky a bolo by vhodné nájsť pre ne dôstojné miesto - zriadiť kostnicu, pri ktorej by sa 
mohli sústrediť ešte zachovalé náhrobky. 

MALÁ ZÁHADA NA STAROM CINTORÍNE V „ŠTEPNICI“
 

Náhrobky ma zaujali z dvoch dôvodov - na oboch sú rovnaké dátumy narodenia a úmrtia, a 
tiež preto, lebo som o nich z počutia niečo vedel, keď som sa ako malý chlapec zúčastňoval na 
stretnutiach susediek. Rozoberali sa tu rôzne témy - najčastejšie obe vojny, kde a ako straší, 
ktorý mládenec „behá“ za ktorou a iné. Medzi iným sa spomínal aj pán farár Klóczik, vždy s 
úctou a aj pán učiteľ Rodmund, ktorý bol maďarizátorom a bil svojich žiakov palicou za to, že sa 
nevedeli modliť po maďarsky.

Poznámka starostu obce

Obec pripravuje projektovú dokumentáciu k úpravám nového cintorína, ktoré budú 
prebiehať v dvoch etapách. Ako prvé bude riešené rozšírenie urnového hája, výmena oplotenia 
a vybudovanie nových komunikačných trás v celom cintoríne. V druhej etape sa bude riešiť 
rozšírenie hrobov do starej časti, kde je potrebné urobiť geologický prieskum, možno 
odvodnenie zo severnej strany a vysporiadať sa aj s ukladaním nájdených pozostatkov v 
kostnici, s ktorou samozrejme uvažujeme. 

Dedičstvo našich otcov si musíme zachovať.

 

Ľudovít Valent, Svrčinkeje

Prosíme o spoluprácu občanov, ktorí využívajú autobusové spojenie z 
Podkoníc do Banskej Bystrice s odchodom o 6:05 hod. ráno, nakoľko na 
obecný úrad prišli žiadosti o presunutie odchodu autobusu zo 6:05 hod. na 
6:00 hod, teda o 5 minút skôr. Touto cestou žiadame občanov, aby sa 
vyjadrili, ak im tento posun zásadne nevyhovuje resp. vyhovuje. Žiadosť 
o zmenu cestovného poriadku bude následne predložená na schválenie VÚC 
v Banskej Bystrici a dopravnej spoločnosti SAD Zvolen. 

 

ÚPRAVA CESTOVNÉHO PORIADKU 
 

Kolektív OÚ vopred ďakuje za pochopenie a spoluprácu.

ZBER PAPIERA

V týždni od 9. septambra bude na námestí umiestnený kontajner na 
zber papiera, vrátane kartónov. Prosíme preto občanov, aby využili možnosť 
separovaného zberu papiera a v dome nahromadený papier a kartóny odviezli 
do kontajnera na to pristaveného.
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Nemožno prehliadnuť, že hrozby podobné vtedajším sú dnes prítomné najmä v podobe 
neofašizmu, ktorý má možno „inú tvár“, no vo svojej podstate je ten istý. Preto si neustále 
pripomínajme, akú obrovskú obetu pre nás vykonali tí, ktorí sa o SNP zaslúžili a nedovoľme, 
aby sa čokoľvek podobné opakovalo znova. 

Martin Halaj

Účastníkom povstania patrí hlboká česť a úcta, pretože sa nezastúpiteľne zaslúžili o to, že 
dnes žijeme v pokojnej demokratickej krajine. Ich odvaha a odhodlanie by mali byť príkladom aj 
v dnešnom svete. Dokázali sa spojiť pre to, čo ich spájalo a povzniesť na to, čo ich rozdeľovalo. 

Záver augusta sa tak ako každoročne niesol v duchu osláv SNP, ktoré bolo ozbrojeným 
povstaním slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny proti vstupu 
nemeckých vojsk na územie Slovenskej republiky. Tak ako bolo povstanie odporom voči 
nemeckým vojskám, bolo nepriamo aj útokom proti autoritatívnej vláde Jozefa Tisa. Aj keď 
časom bolo povstanie potlačené, vďaka nemu sme sa zaradili na stranu víťazných mocností 
druhej svetovej vojny. Bez povstania by sme pravdepodobne neboli štátom s protifašistickou a 
demokratickou tradíciou. 

Centrom povstania bola neďaleká Banská Bystrica, stala sa sídlom vedúcich síl povstania. 
SNP je preto neodmysliteľne aj súčasťou histórie Podkoníc a takto si naň spomínjú historické 
zápisy: „Po oficiálnom vyhlásení povstania sa 1. septmebra 1944 ustanovil revolučný národný 
výbor; najprv mal 10, neskôr 12 členov. Jeho predsedom bol Pavol Patráš Mäsiareje. Hneď v 
prvých dňoch SNP z Podkoníc nastúpilo okolo 70 mužov k vojenským a 6 mužov k 
partizánskym jednotkám. Občania okrem toho robili zbierky potravín a sena, slamy, ako aj 
hovädzieho dobytka pre partizánske jednotky. Zúčastnili sa aj na vynášaní zbraní a streliva z 
Moštenickej a Hiadlovskej doliny cez Prašivú až na Jasenské hole. Na týchto prácach sa 
zúčastnilo okolo 50 občanov. V decembri 1944 až februári 1945 obyvateľstvo často skladalo 
pre partizánov potraviny a krmivo pre ich kone. Horšie však bolo, že občas si po potraviny a 
krmivo prišli zo Slovenskej Ľupče aj nemecké jednotky. Len rozvahe partizánskych veliteľov 
možno ďakovať, že Podkonice Nemci nevypálili a že sa táto obec stala jediným zásobovacím 
strediskom partizánov, ale aj nešťastných obyvateľov z vypálených Balážov, Priechodu a 
Kališťia.“ (zdroj: Monografia Podkonice)

75 ROKOV OD SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA
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10:00 - slávnostná sv. omša 

12:00 - obed

Na tieto oslavy srdečne pozývam všetkých Podkoničanov, ich rodiny, známych a 
príbuzných, aby sme sa na nich stretli ako jedna veľká farská rodina a spoločne zdieľali radosť 
z tohto vzácneho daru v našej farnosti.

12:00 - koncelebrovaná sv. omša spolu s kňazmi, ktorí kedysi v Podkoniciach pôsobili

18:00 - moderovaná adorácia v kostole sv. Martina

Milí Podkoničania, tento rok je pre nás 
v š e t k ý c h  v e ľ m i  v ý z n a m n ý m  r o k o m . 
Pripomíname si v ňom totiž okrúhle výročie 
posviacky obnoveného farského kostola sv. 
Martina v Podkoniciach. Súčasný kostol stojí na 
základoch staršieho a menšieho kostola, ktorý 
sa prvýkrát spomína v kánonickej vizitácii z roku 
1657. Postupom času bola v Podkoniciach 
zriadená v roku 1787 farnosť. Zväčšujúci sa 
počet ľudí, ktorí sa zúčastňovali na sv. omšiach v 
Podkoniciach vytvoril potrebu prestavby a 
rozšírenia pôvodného kostolíka. V kronike 
farnosti sa píše o zahájení prístavby dňa 20. júla 1813. Severná stena lode sa zbúrala a kostol 
bol rozšírený severným smerom tak, že z bývalej lode sa spravilo presbytérium a pristavala sa 
celá nová loď kostola. Prestavba kostola trvala až do roku 1819. Ďalšie prestavby boli 
organizované v rokoch 1889 (osadenie zvonov), 1894 (prístavba chóru), 1920 (prestavba 
veže), 1983 (generálna oprava kostola). Iné opravy mali charakter praktickej údržby.

Sobota, 16. novembra 2019

13:30 - obed všetkých zúčastnených v priestoroch kultúrneho domu
15:00 - beseda spolu s kňazmi, ktorí kedysi v Podkoniciach pôsobili

200. VÝROČIE POSVÄTENIA FARSKÉHO KOSTOLA SV. MARTINA

16:00 - koncert Kapucínov (kultúrny dom)

Tento kostol je súčasťou nielen obce, ale hlavne života ľudí, ktorí v nej žili. Celé generácie 
Podkoničanov si na tomto mieste odovzdávalo štafetu viery a základných hodnôt 
kresťanského života. Preto je táto slávnosť pozvánkou predovšetkým pre tých, ktorí na tomto 
mieste prijímali jednotlivé sviatosti. Tento kostol je určite najdrahší tým, ktorí tu boli pokrstení, či 
pobirmovaní; ktorí tu prvýkrát prijímali sviatosť oltárnu, ale i pre tých, ktorí si tu vyslúžili sviatosť 
manželstva. Tento kostol je však drahý aj všetkým, ktorí sem kedykoľvek prichádzali, počas 
svojho pôsobenia či pobytu v Podkoniciach. To obzvlášť platí o kňazoch, ktorí pôsobili v 
podkonickej farnosti, a práve v duchu spomienky na ich pôsobenie sa budú niesť nasledujúce 
oslavy 200. výročia posvätenia farského kostola sv. Martina v Podkoniciach, ktorých program 
bude rozdelený do dvoch dní.

Nedeľa, 17. novembra 2019

            (celebruje Mons. Dávid Bartimej Tencer OFMCap, biskup z Islandu)

15:00 - kultúrne predstavenie v priestoroch kultúrneho domu

Michal Válka 
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Drahí Podkoničania! Čas prázdnin a dovoleniek sa nám v septembri opäť skončil a nastal 
kolotoč bežných školských a pracovných povinností. Vieme však, že aj počas nich 
potrebujeme v živote chvíle, kedy sa takpovediac môžeme zastaviť a „dobiť si baterky“, aby 
sme vládali ďalej študovať a pracovať. Takouto príležitosťou chcú byť pre vás aj ponuky, s 
ktorými od nového školského roku ku vám prichádzame. Od septembra začneme s novými 
aktivitami v našej farnosti. Budú sa týkať stredy, piatka a soboty. 

AKTIVITY VO FARNOSTI

Každú prvú stredu v mesiaci budeme mávať pravidelné stretnutia členov živého 
ruženca. Začneme spoločnou modlitbou sv. ruženca o 17:15, ktorý sa bude predmodlievať 
vždy iná ruža. Tento ruženec bude obetovaný na vaše úmysly, ktoré si môžete napísať a vložiť 
do schránky položenej na stolíku s obetnými darmi. Po ruženci bude nasledovať sv. omša k 
úcte Panny Márie spojená s katechézou venovanou modlitbe. Od nového roka 2020 budú aj 
tieto sv. omše obetované za všetkých  žijúcich i zosnulých členov živého ruženca.

Tretia streda v mesiaci bude zas prežívaná v duchu veľkého jubilea našej farnosti, 
ktorá v tomto roku slávi 200. výročie od posviacky kostola sv. Martina. Počas týchto dní 
sa chceme o 17:45 spojiť v spoločnej modlitbe k patrónovi nášho farského chrámu a počas 
nasledovných svätých omší bližšie spoznať jeho životný príbeh i aktuálny odkaz do dnešnej 
doby. Vyvrcholením slávenia týchto osláv by mal byť pútnický zájazd do francúzskeho mesta 
Tour v lete budúceho roku, o ktorom vás budeme čoskoro informovať. 

Soboty zas budú venované stretnutiam na fare. Keďže v tento deň bývajú zväčša iba 
ranné sv. omše, večerné hodiny sú výbornou príležitosťou prísť na faru a pozrieť si spoločne 
film o svätcovi daného mesiaca, alebo sa spoločne modliť za posvätenie rodín našej farnosti. 

V piatky chceme obnoviť tradíciu sv. omší za účastí detí, ktoré môžu byť zaujímavým a 
prístupným oživením našej viery v Pána Ježiša. Hoci sa jeho poznávaním budeme zaoberať 
celú večnosť, prosím neohrdnite ani týmto pozvaním, ktoré môže prístupným spôsobom 
napomôcť prežívaniu viery v našich rodinách. 

Michal Válka

Tieto aktivity sú pozvánkou pre všetkých ľudí dobrej vôle. Nie sú ohraničené vekom ani 
príslušnosťou k tej či onej skupine. Sú jednoducho pozvaním pre všetkých, ktorí chcú prísť a 
stráviť pár chvíľ v spoločnej radosti, medziľudskom zdieľaní, i v modlitbách, ktoré nás obohatia i 
povzbudia. Teším sa na stretnutie s vami.

FARSKÉ OKIENKO
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FARSKÉ OKIENKO

Tretia streda v mesiaciKatechéza k roku sv. Martina17:45 - pobožnosť k sv. Martinovi18:00 - sv. omša spojená s katechézou

Každý piatok

Detská sv. omša

17:00 - nácvik detského zboru na fare

18:00 - sv. omša spojná s katechézou

            o živote Pána Ježiša

(súčasť prípravy na 1. sv. prijímanie)

Druhá sobota v mesiaci

Filmové posedenie na fare

17:00 - premietanie filmu

            „Svätec mesiaca“

Štvrtá sobota v mesiaci

Modlitby rodín

17:00 - modlitbovo - spoločenské stretnutie

            rodín v priestoroch farského úradu

Prvá streda v mesiaci

Stretnutie členov živého ruženca

17:15 - modlitba sv. ruženca

18:00 - sv. omša s katechézou o modlitbe

Farnosť Podkonice



Účasť v súťaži bola hojná, keďže 41 MAS, ktoré zaslali prihlášku, poskytlo 225 originálnych 
fotografií v siedmych súťažných tematických kategóriách. Svojich zástupcov mala aj naša 
obec vďaka fotografiám Pavla Pitoňáka a Jany Šípkovej. A boli sme úspešní. Obsadili sme 2-
krát 3. miesto s fotografiami od Janky, ktorej srdečne gratulujeme. Ocenenie si osobne 
prevzala na výstave Agrokomplex v Nitre.

Národná sieť rozvoja vidieka SR organizovala už 
deviaty ročník fotografickej súťaže pod názvom 
„Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019“. A 
keďže naša krásna obec Podkonice je členom 
Banskobystrického geomontánneho parku, kde v 
rámci projektu vznikla Miestna akčná skupina (MAS), 
ktorú tvorí 22 obcí, bola možnosť zapojiť sa do tejto 
súťaže. 

Michal Vráb

NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS 2019

„Informácia o výhre ma príjemne prekvapila, o to viac, že sa ocenenia mali odovzdávať na 
Agrokomplexe, kde som bola naposledy ešte ako dieťa. Rozhodnutie vycestovať bolo o to 
jednoduchšie. Ďalšie prekvapenie nás čakalo pri samotnom oceňovaní, kedy nám diplom aj 
vecné ceny odovzdávala pani ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Všetky 
fotografie boli nádherne spracované aj do pamätnej brožúry, ktorá bola pri tejto príležitosti 
vydaná. O rok sa bude konať jubilejný 10. ročník tejto súťaže, takže kto rád fotí, môže už teraz 
začať loviť tie správne zábery.“, dodala Janka.

Banskobystrický geomontánny park alebo ako ho familiárne nazývame Geopark je 
občianskym združením, ktorého cieľom je rozvoj obcí a podnikateľských subjektov za pomoci 
projektov a výziev z oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a cestovného ruchu. 

VAŠE PRÍSPEVKY
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- Letné medzinárodné majstrovstvá slovenskej republiky, 3. miesto 

- Česká republika - Beskydského turné štyroch mostíkov K9, 3. miesto 

- Zimné medzinárodné majstrovstvá slovenskej republiky K14, 2. miesto 
Peter v roku 2019 

- Rakúsko, Schwarzach - Európsky pohár mládeže v skokoch na lyžiach 4. miesto 

Ivan Barla, starosta

- Poľsko, Wisla - Medzinárodné preteky žiakov mostík K13, 3. miesto 

 

Držíme im palce, aby ich to stále 
bavilo a ďaleko lietalo, aby im hlavne 
z d r a v i e  s l ú ž i l o .  P o k ú s i m  s a 
presvedčiť poslancov OZ, aby našim 
reprezentantom poskytli aspoň 
symbolickú odmenu, pretože sa 
jedná o veľmi nákladný šport a 
pretože reprezentujú aj Podkonice, 
ku ktorým sa hrdo hlásia.

 

- Letné medzinárodné majstrovstvá SR o pohár mesta Banská Bystrica, 2. miesto 

Matúš v roku 2019

 

Možno mnohí vôbec neviete, ale u nás v Podkonciach žijú medzi nami dvaja úžasní chalani, 
ktorí sa neboja spustiť ani zo skokanského mostíka. A nielenže spustiť, oni aj súťažne skáču na 
lyžiach a dosahujú veľmi pekné výsledky na európskej úrovni. 

Sú to Matúš (9 rokov) a Peter (7 rokov) Polónyovci. Skokom na lyžiach sa venujú od roku 
2018 v Ski Klub Selce pod vedením trénerov Mariána Mesíka a Jána Mesíka. V letnej sezóne 
trénujú v skokanskom areáli Žlté piesky Banská Bystrica a v zimnej sezóne v Selciach v 
skokanskom areáli Dubiny. Trénujú za každého počasia, a to aj cez prázdniny a sviatky.

V poslednom období dosiahli nasledovné úspechy : 

- Medzinárodné majstrovstvá slovenskej republiky v severskej kombinácii, 1. miesto 

 

- Poľsko, Chocholow - Medzinárodný pohár za účasti 150 pretekárov, 4. miesto
- Česká republika - Beskydské turné štyroch mostíkov za účasti viac ako 200 pretekárov 

z celej Európy (Rožňov pod Radhoštem, Frenštát pod Radhoštem, Kozlovice a Nýdek) 
celkové umiestnenie 6. miesto

AJ MAJSTRI SKOKOV ŽIJÚ MEDZI NAMI

Matúš v roku 2018

- Zimné medzinárodné majstrovstvá slovenskej republiky, mostík K20, 3.miesto 

- Slovenská liga mládeže v skokoch na lyžiach a severskej kombinácii, 2. miesto 

- Rakúsko, Schwarzach - Európsky pohár mládeže v skokoch na lyžiach, 1. miesto 
- Poľsko, Wisla - Medzinárodné preteky žiakov mostík K24, 4. miesto

ŠPORT
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UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 11. júla 2019

Prítomní poslanci: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Tomáš Kmeť,
         Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Jana Šípková, Ing. Michal Vráb

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program

Rokovania sa zúčastnilo 7 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete aj 
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer hlasov 
zapísaný ako 7:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, je toto 
hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.

Uznesenie č. 113/2019          7:0:0

Obecného zastupiteľstva obce Podkonice na deň 13.7.2019.

Uznesenie č. 114/2019                7:0:0  
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľa zápisnice: Juraj Barla

IV. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a za zapisovateľa uznesení: J. Kostúr
III. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Tomáš Kmeť

OZ Podkonice volí Ing. Ivana Petríka za hlavného kontrolóra obce Podkonice.

OZ Podkonice po prerokovaní berie na vedomie zámer na realizáciu projektu Športového 
areálu Brodok v Podkoniciach.

 

Pozn.: Ing. Ivan Petrík bol zvolený v tajnom hlasovaní nadpolovičnou väčšinou prítomných 
poslancov OZ Podkonice.

Uznesenie č. 117/2019

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 30.6.2019.

Uznesenie č. 116/2019

OZ Podkonice berie na vedomie vyhodnotenie uznesení z Obecných zastupiteľstiev obce 
zo dňa 16.5 2019 a 13.6.2019.

Uznesenie č. 118/2019

Uznesenie č. 119/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave plnenia a čerpanie rozpočtu obce po 
mesiaci Máj 2019.

II. schvaľuje volebnú komisiu; predseda: Jana Šípková a člen Patrik Hlinka a Ľuboš Hošala

Uznesenie č. 115/2019

Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
Uznesenie č. 120/2019         7:0:0

II. schvaľuje, že starosta bude informovať OZ o prijatých opatreniach k zisteniam hlavnej 
kontrolórky.

I. berie na vedomie správu o výsledku kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti 
Podkonická pálenica BUKOVINA.

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenie č. 129/2019         5:1:1

 

OZ Podkonice schvaľuje na kúpu pozemkov zobrať úver vo výške 16.000,- EUR na 
obdobie 18 mesiacov vo VÚB, a.s. za podmienok podľa predloženého splátkového 
kalendára s úrokom 12M Euribor + 1,80 %.

Uznesenia č. 121 - 127 / 2019        7:0:0

Uznesenie č. 128/2019         5:1:1

Zdržal sa:  1 - Jana Šípková

 

PROTI: 1 - Michal Vráb

Uznesenie č. 130/2019

OZ Podkonice schvaľuje finančnú podporu na Slovenský deň kroja vo výške 200 €.

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o Investičných aktivitách v obci, stav plnenie 
úloh a nové požiadavky na realizáciu.

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

 

Uznesenie č. 131/2019         5:2:0

II. schvaľuje nadobudnutie nového majetku obce za dohodnutú kúpnu cenu od Jána 
Bobáka (5.000 €), Milana Jágerského (1.400 €) a COOP Jednota Krupina (9.490 €).

Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje zámer na odkúpenie nasledovných pozemkov pri nákupnom stredisku Jednota 
pre účely výstavby hasičskej zbrojnice a hospodárskeho dvora pre obec Podkonice. Jedná 
sa o pozemky od Jána Bobáka (443 m2), Milana Jágerského (122 m2) a COOP Jednota 
Krupina (949 m2).

III. schvaľuje uzavretie kúpnych zmlúv medzi predávajúcimi (Ján Bobák, Milan Jágerský a 
COOP Jednota Krupina) a kupujúcim (Obec Podkonice).

Pozn.: Uznesenia 121 - 127 / 2019 boli prijaté za účelom odkúpenia pozemkov pri nákupnom 
strediska Jednota. Pre ich rozsah ich uvádzame len heslovite a ich úplné znenie nájdete na 
oficiálnej stránke obce www.podkonice.sk v časti Samospráva / Záznamy zasadnutí.

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Zdržal sa:  1 - Jana Šípková

OZ Podkonice schvaľuje zabezpečenie úveru vystavením blankozmenky dlžníka na 
základe Dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.
 

PROTI: 1 - Michal Vráb

OZ Podkonice po prerokovaní schvaľuje finančnú podporu na Deň futbalu spojený
s Anabálom vo výške 300 €.
 

PROTI: 2 - Michal VrábJana Šípková, 
Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 132/2019         6:1:0

ZA:  6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, M. Vráb
PROTI: 1 - Jana Šípková
Zdržal sa:  0

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA

PROTI: 2 - Michal VrábJana Šípková, 

Uznesenie č. 135/2019         7:0:0

Uznesenie č. 133/2019         5:2:0
OZ Podkonice schvaľuje finančnú podporu 200. výročie posviacky kostola vo výške 500 €.
 

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 134/2019         7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje vyplatenie sumy 500 € pani Anne Stajančovej za mapy
v Podkonickom názvosloví. Suma sa vyplatí do konca roka 2019.

OZ Podkonice berie na vedomie ukončenie činnosti Mgr. Miroslava Spišiaka v redakčnej 
rade a schvaľuje za člena redakčnej rady Podkonického spravodaja Mgr. Michala Válku.

OZ Podkonice schvaľuje obhliadku skládky železného a dreveného odpadu pod ihriskom 
na Brodku stavebnou komisiou a následnú likvidáciu s nulovými nákladmi.

Uznesenie č. 136/2019         7:0:0

Uznesenie č. 137/2019         

Uznesenie č. 141/2019         7:0:0

OZ Podkonice schvaľuje zazmluvnenie služieb v oblasti verejného obstarávania

Zdržal sa:  1 - Jana Šípková

OZ Podkonice berie na vedomie správu z rokovania Finančnej komisie zo dňa 20.6.2019.

OZ Podkonice schvaľuje zverejnenie zmluvy s firmou IL Porto na webe obce a následné 
splatenie splátok vyplývajúcich zo zmluvy.

OZ Podkonice schvaľuje presunutie riešenia zmluvy s p. Lalíkom na nasledujúce obecné 
zastupiteľstvo.

Uznesenie č. 140/2019         4:0:3

ZA:  4 - Juraj Barla, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI: 0 

OZ Podkonice schvaľuje bezplatné využívanie priestorov telocvične ZŠ pre občanov

Uznesenie č. 142/2019         6:0:1

s obchodnou spoločnosťou CVO, s.r.o.

ZA:  6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, M. Vráb

Uznesenie č. 139/2019         7:0:0

OZ Podkonice schvaľuje vypovedanie zmluvy s Pasienkovým pozemkovým spoločenstvom 
v Podkoniciach uzavretú na sumu 446,55 € ročne. 

Zdržal sa:  3 - Michal VrábPatrik Hlinka, Jana Šípková, 

obce Podkonice a osoby reprezentujúce obec Podkonice na športových a kultúrno - 
spoločenských podujatiach a schvaľuje pripravenie cenníka na hodinový vstup pre 
občanov mimo obce Podkonice.

 

Uznesenie č. 138/2019         7:0:0

PROTI: 0
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program

I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Juraj Barla a Ľuboš Hošala

Uznesenie č. 143/2019   
OZ Podkonice berie na vedomie zapojenie sa do výzvy na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja Úradu podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu, maximálny podiel dotácie 90%, oprávnené obdobie vzniku 
výdavkov 1.1.2019 - 30.12.2019, žiadaná podpora 50000 EUR. Podpora žiadaná na 
projekty na obnovu objektu ZŠ s MŠ - okná, kúrenie, vybavenie MŠ. Odovzdané 28.6.2019.

III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Ivana Barlu a za zapisovateľa uznesení: J. Kostúr

Rokovania sa zúčastnilo 5 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení hlasovali 
poslanci jednotne v pomere 5:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA), ich hlasy preto nie sú 
rozpisované jednotlivo pri konkrétnych prerokovaných bodoch.

OZ Podkonice schvaľuje predložený návrh rozpočtového opatrenia RO 2/2019 upravuje 
rozpočet obce Podkonice pre rok 2019.

Obecného zastupiteľstva obce Podkonice na deň 15.8.2019.

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 15. augusta 2019

Uznesenie č. 144/2019   

Prítomní poslanci: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Tomáš Kmeť,

Všetky uznesenia (113 - 144) podpísal:

Uznesenie č. 145/2019          5:0:0

OZ Podkonice berie na vedomie personálnu informáciu o menovaní Mgr. Lucie Petríkovej 
na pozíciu riaditeľky ZŠ s MŠ v Podkoniciach na obdobie 5 rokov od 1.7.2019.

JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

         Ing. Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 146/2019                5:0:0  
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní

II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Patrik Hlinka

Uznesenie č. 147/2019         5:0:0
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Uznesenie č. 148/2019         5:0:0

Uznesenie č. 150/2019         5:0:0

OZ Podkonice po prerokovaní

OZ Podkonice ruší uznesenie OZ obce Podkonice č. 128/2019 a schvaľuje na kúpu 
pozemkov zobrať úver vo výške 16.000,- EUR na obdobie 18 mesiacov, vo VÚB, a.s. za 
podmienok podľa predloženého splátkového kalendára s úrokom 12M Euribor + 1,90 %.

Uznesenie č. 149/2019         5:0:0

I. schvaľuje podpísanie zmlúv na tento účel:
- zabezpečenie štiepky pre vykurovanie objektu ZŠ s MŠ na vykurovaciu sezónu 2019/2020 
(dodávateľ Združenie obcí Bioenergia Bystricko), objednané množstvo 70t á 75,- EUR/t 
- (po ukončení VO, objednávka na štúdiu), spracovania štúdie a projektovej dokumentácie 
úpravy cintorína - prvá fáza, cena 3.420,- EUR, súvis s BBGMP, kde na projekt čakajú 
peniaze cca nad 20.000 EUR.
- (VO ukončené 7.8.2019, aktuálne sa pripravuje návrh zmluvy o dielo), montáž okenných 
výplní pre ZŠ južné miestnosti (20 ks okien a 1 ks dverí) cena 16.889,- EUR, vlastné zdroje 
z investičnej položky
II. poveruje obecný úrad podpisom zmlúv, ktoré boli OZ odsúhlasené. 

OZ Podkonice schvaľuje podpisanie zmluvy na účel inštalácie regulácie kúrenia v ZŠ s MŠ 
v prípade, že vysúťažená suma vo VO bude nižšia ako 15.051 € a poveruje obecný úrad 
podpisom tejto zmluvy.

Uznesenie č. 151/2019         5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje návrh VZN o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského 
zariadenia.

Uznesenie č. 152/2019         5:0:0
OZ Podkonice berie na vedomie stanovisko p. Lalika k objektu Krčmy na Hrbe a poveruje 
zvolať do 28.8.2019 zasadnutie finančnej a stavebnej komisie za účasti pánov Štefana 
Čemana, Mariana Lalíka a Michala Vrába (bývalý starosta), za účelom vysvetlenia 
zmluvných vzťahov k nájmu "Krčmy na Hrbe".

Uznesenie č. 153/2019         5:0:0
OZ Podkonice schvaľuje podpísanie zmluvy s p. Slobodníkom na prenájom bytu v ZŠ s 
MŠ s výpovednou lehotou 4 mesiace.

Uznesenie č. 154/2019         5:0:0

Všetky uznesenia (145 - 154) podpísal:

JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

OZ Podkonice súhlasí s inou zárobkovou činnosťou hlavného kontrolóra obce.
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Sobáš Tomáš Bornay a Monika Slobodníková, Podkonice, 10.08.2019

Mariana Kostúrová 314)(č.d. 
Ján-Ivan Očenáš 334)(č.d. 

65 rokov

Filip Wagner a Katarína Čertíková, Prievidza, 24.08.2019

51

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

55 rokov
Ján Mrva 276)(č.d. 
Miloš Turčan 330)(č.d. 

70 rokov
Ivan Slobodník (č.d. 66)
Jozef Švihla (č.d. 237)

60 rokov

55 rokov
Mária Turčanová (č.d. 80)

75 rokov
Zlata Pospíšilová (č.d. 113)
Elena Barlová (č.d. 291)

80 rokov
Františka Barlová (č.d. 275)

Opustil nás Ján Očenáš (č.d. 290) - 82 rokov

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

HISTORICKÉ OKIENKO

Pamiatka zo spevu na Veľkú noc 13. 4. 1941

Spevokol osoby:
Horný rad muži: Martin Slobodník - Svrčinkeje, Anton Budaj, Emil Slobodník - Malineje, 
Pavol Očenáš - Budajeje, Kalman Slobodník - Svrčinkeje, Jozef Slobodník - Gregoreje, 
Pavol Ivanič - Soboníkeje, Július Slobodník - Mäsiareje, Anton Randa - Staneje.
Dolný rad ženy: Anna Očenášová - Chĺpkeje, Mária Kmeťová - Chĺpkeje, Etele Ivaničová - Petreje,
Anna Ivaničová - Petreje, Alžbeta Kostúrová - Randeje, Alfonz Mojžiš - správca a vedúci spevokolu,
Emília Mojžišová - správcová, Etela Budajová - Budajeje s 5 ročným synom Jozefom, 
Anna Kostúrová - Husáreje, Margita Bobáková - Panákeje, Elena Ondriašová - Myškeje.
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FARSKÉ OZNAMY 9.9. - 6.10.2019

Michal Válka,
správca farnosti

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

SV. OMŠA PRE DETI A MLÁDEŽ - každý piatok

tel.: 0904 218 860

24.9.

23.9.

26.9.

27.9.

29.9.

28.9.

25.9.

18.00 - Sv. Hieronyma, kňaza a uč. Cirkvi

7.30 - Svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša

18.00 - Svätých anjelov strážcov

18.00 - féria

18.00 - Svätého Františka Assiského

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00 - 27. nedeľa v Cezročnom období

pre Boženu Polcíkovú
Za zdravie a Božie požehnanie

+ Júlia a František Slobodník
a starí rodičia

Za akolytov
 

+ Ľubomír Očenáš
a Božie požehnanie pre rodinu Očenášovú

 

+ Emil a Mária Slobodníkovci

pre rodinu Barlovú
Božia pomoc a poďakovanie

Za farnosť
 

18.00 - Svätého Pia z Pietrelčiny, kňaza

7.30 - féria

18.00 - féria

18.00 - Sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

18.00 - Sv. Vincenta de Paul, kňaza

7.30 - Panny Márie v sobotu

9.00 - 26. nedeľa v Cezročnom období

+ rodičia Helena
a Valentín Ivaničovci

 

Za členov farskej rady

+ Rozália a František Havlíčkovci 
a brat Dezider

 

+ rodičia a vnuk Boris Bobák

 

+ Ján a Ivan Šípkovci

Za rodinu Burianovú a Drakovú
 

 

Za farnosť

30.9.

1.10.

2.10.

3.10.

4.10.

5.10.

6.10.

10.9.

12.9.

15.9.

9.9

14.9.

11.9.

13.9.

18.00 - Sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov

7.30 - Sv. Róberta Bellarmína, biskupa

18.00 - féria

18.00 - Sv. Januára, biskupa a mučeníka

18.00 - Sv. Ondreja Kima Taegona a spol.

7.30 - Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

9.00 - 25. nedeľa v Cezročnom období

+ Cyril Očenáš a Božia pomoc pre 
manželku Annu

 

+ Júlia, Anna a Pavel

+ Emil Očenáš, rodičia, 
starí rodičia, a ostatní z rodiny

Zdravie a Božia pomoc
pre rodinu Petra a Matúša

+ rodina Pavlendová
 

 

+ starí rodičia Randoví, Ivaničoví a deti

 

Za farnosť

7.30 - Svätého Petra Clavera, kňaza

7.30 - féria

Sv. omša bude odslúžená mimo Podkoníc

Sv. omša bude odslúžená mimo Podkoníc

18.00 - Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa

7.30 - Povýšenie Svätého kríža

9.00 - Sedembolestnej Panny Márie

 

+ Emília a Matúš, starí rodičia

+ Libor Očenáš, rodičia, st. rodičia
a ostatná rodina

 

+ manžel Stanislav a syn Ivan

 

+ Anna Slobodníková

 

+ Božena a Emil Luštiakovci

Poďakovanie za 80. rokov života Františky 
a Božia pomoc do ďalších rokov

 

Za farnosť

17.9.

16.9.

19.9.

20.9.

18.9.

22.9.

21.9.
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