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Pokojný adventný čas a požehnané vianočné sviatky!

Prešli viac ako dva týždne od okamihu, keď sme vo 
vzájomnej jednote obce a farnosti prežili slávnostné 
okamihy 200. výročia konsekrácie nášho farského kostola 
v Podkoniciach a oslávili hody pri príležitosti patrocínia 
Kostola sv. Martina. Všetkým ľuďom, ktorí akokoľvek 
pomáhali a všetkým sponzorom, ktorí našu slávnosť 
finančne podporili patrí veľké a spoločné "Ďakujeme!". 
Patrí sa mi ale aj z tohto miesta zdôrazniť veľké úsilie Mgr. 
Vladky Turčanovej, Ing. Jaroslava Kostúra, Ing. Miroslava Čunderlíka, ktorých prínos pri 
príprave, propagácii a samotnej organizácii slávnosti bol podstatný. Našou snahou bolo 
pripomenúť a pospomínať aj na časy, keď náš kostol navštevovali aj veriaci z Priechoda a 
Balážov. Ich prítomnosť bola pre organizátorov taktiež odmenou, vytvorili sme spolu pekné 
spoločenstvo, ktoré si takáto udalosť určite zaslúžila. Podľa reakcie mnohých občanov, ale aj 
našich hostí, sa nám podarilo zorganizovať slávnosť, na ktorú budeme dlho spomínať. Túto 
udalosť svojou prítomnosťou obohatila účasť vzácnych hostí na čele s biskupom z Reykjavíka 
Mons. Dávidom Tencerom a kňazmi pôsobiacimi v minulosti v Podkoniciach. Najstarším z nich 
a najdlhšie slúžiacim v našej farnosti bol Mons. Jozef Hrtús. Všetkým kňazom patrí veľké Pán 
Boh zaplať za ich ochotu prísť znovu ku nám do Podkoníc a sláviť s nami slávnostné sväté 
omše. Zostáva nám dúfať, že nemerali cestu zbytočne, že každý účastník slávnosti načerpal 
do ďalších dní povzbudenie a odniesol si pekný i duchovný zážitok. 

Jedno veľké slávenie je za nami, ďalšie nás v priebehu decembra ešte len čakajú. Všetci sa 
tešíme na Mikuláša a ešte viac na Vianoce. "Jedna, dva, tri" - takto deti z podkonickej škôlky a 
školy odpočítali sekundy v predvečer adventu, v sobotu 30.11.2019, teda na Ondreja, a presne 
na hlasné „TRI“ sa obecný vianočný stromček, pravý smrek, rozžiaril v plnej kráse. Deti si 
nacvičili niekoľko kolied, ktorými ešte viac umocnili túto výnimočnú chvíľu. Za zvuku heligónky, 
pri vínku a čaji pokračovali rozhovory a radosť detí. Takto symbolicky sa začal advent v 
Podkoniciach, obdobie stíšenia a uvedomenia si pokory a z nej plynúceho pokoja. Prajem 
všetkým aj v mene spolupracovníkov z obecného úradu, požehnaný čas očakávania Vianoc, 
aby sa radosť spod vianočného stromčeka z námestia nestratila. 

Milostiplné a požehnané Vianoce, pekný Silvester a pokojný celý rok 2020!

Ivan Barla, starosta obce
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2020

Vážení občania, ako v každej obci či meste, pripravujeme spoločne s členmi finančnej 
komisie návrh rozpočtu na rok 2020. Pretože štát doposiaľ neposlal žiadnu indikáciu podľa 
ktorej by sme vedeli zostaviť reálnejší rozpočet, pracujeme zatiaľ s číslami z dvoch hlavných 
zdrojov príjmov na nasledovnej úrovni: a) príjmy obce z výnosu daní na úrovni predošlého roku 
310.000 €, b) dotácie pre školstvo - prenesené kompetencie 60.000 €, čo je nižšie oproti 
tomuto roku, pretože v škole nám ubudlo žiakov. 

Diskusia nad návrhom nášho rozpočtu sa viedla na finančnej komisii, kde boli členovia 
najskôr oboznámení so základnými parametrami rozpočtu, žiadosťami o dotácie a aktuálne 
platnými daňami z nehnuteľností, poplatkami za zber a uskladnenie odpadov  vrátane sadzby 
za uskladnenie a ďalšími poplatkami, ktoré vyberá obec. Výsledkom diskusie je skutočnosť, že 
finančná komisia neodporučila zvýšiť dane z nehnuteľností na rok 2020, ale ponechať ich 
na úrovni tohto roka. Z poplatkov sa zmení poplatok za hrobové miesto, ktorý sa nemenil už 
10 rokov. Za jeden hrob bude poplatok 1 € / rok, za urnové miesto 50 centov / rok. V novom roku 
sa budú robiť nové nájomné zmluvy na hroby na obdobie 10 rokov, pri tejto príležitosti sa bude 
vyberať poplatok na 10 rokov.

Čo ale musíme riešiť, to sú poplatky za odpad, pri ktorých je návrh z finančnej komisie 
upraviť ich smerom nahor. Poplatky za odpady sa zmenia z úrovne 20 € na 23 €. Dôvodom 
je zvýšenie cien za odvoz a uskladnenie odpadu. Pre našu obec to znamená, že pri hmotnosti 
komunálneho odpadu vyvážaného každý rok na skládku (cca 135 ton), by sa sadzba zvýšila za 
dva roky o cca 1.000 €. Je to ale za predpokladu, že úroveň vytriedenia odpadu bude tento rok 
2019 vyššia ako 30%, čiže posunieme sa o stupienok vyššie. Ak by sme sa nezlepšili v roku 
2019 a zostali na úrovni v triedení ako v roku 2018, rozdiel by sa značne zvýšil a bol by cca 2200 
EUR a v roku 2021 až 3.000 €. Odpady budú do budúcnosti stále drahšie a drahšie, ako je 
zrejmé zo sadzieb v tabuľke.

To nás logicky núti, aby sme zo zmesového komunálneho odpadu vytriedili čo najviac 
využiteľných zložiek. V našej obci máme zavedený triedený zber pre papier, plasty, sklo, 
kovové obaly, elektroodpad, teda na materiály, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov, teda ich zber nie je financovaný obcou, ale prostredníctvom organizácií 
zodpovednosti výrobcov. Naopak zmesový komunálny odpad je financovaný z rozpočtu 
obce prostredníctvom poplatku za komunálny odpad. Jednoducho povedané - čo 
nevyseparujeme a len odhodíme do kuka nádob, za to musíme platiť. 

SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU
A OBJEMNÉHO ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV (€/t)

úroveň vytriedenia x (%)

x ≤ 10

10 < x ≤ 20

20 < x ≤ 30

30 < x ≤ 40

40 < x ≤ 50

50 < x ≤ 60

x > 60

2019 (EUR/t)

17

12

10

8

7

7

7

2020 (EUR/t)

26

24

22

13

12

11

8

2021 (EUR/t)

33

30

27

22

18

15

11

Podkonice 2019

Náš cieľ 2020

Tabuľka:
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Obce sú ekonomicky tlačené štátom zvýšiť úroveň triedenia komunálneho odpadu, aby sa 
minimalizovali množstvá vyvážané na skládky komunálnych odpadov. Za neplnenie týchto 
povinností hrozia sankcie od 800 do 80 000 EUR.

Obec Podkonice preto musí vytvárať podmienky, aby bolo možné odpady separovať a 
zabezpečiť ich odvoz. Mnohí z vás ste si všimli nové farebné kontajnery pri budove OÚ, ktoré 
budeme rozmiestňovať ešte do konca roka. Konečne doputovali po dlhých, možno až piatich 
rokoch vybavovania dlho spomínané kompostéry. Tie budeme distribuovať do domácností v 
marci budúceho roka podľa počasia. V mesiaci február prebehnú prednášky spojené s osvetou 
správneho kompostovania a využitia BIO odpadu, ktorý tvorí až 57% z celkového objemu 
zmesového komunálneho odpadu, ktorý vyvážame z kuka nádob na skládky. Ak sa nám podarí 
využívaním kompostérov zredukovať hmotnosť odpadu aspoň o 30 ton (pri našom triedení 
iných komponentov na terajšej úrovni) dostaneme sa hravo na 50% úroveň vytriedenia. Závisí 
však od každého z nás, lebo sa vezieme na jednej lodi pod názvom "NÁKLADY ZA ODPAD". 

Niekedy sa realita bije so zákonom, ale aj snahou zlepšiť podmienky na separáciu. 
Bohužiaľ, len pred týždňom nám oznámili, že nebudú brať papier a kartóny aj keď sme už mali 
objednaný kontajner, lebo ich odberatelia ani papier ani kartóny nepotrebujú. Hľadáme 
riešenie, čo s tým ďalej. Situácia je zlá aj s odberom kovov, čo je ovplyvnené pravdepodobne 
obavami, ako sa bude vyvíjať hospodárstvo štátu. 

Jednoduché je zvýšiť dane, poplatky, sadzby na všetko, tak ako to robia mnohé obce a 
mestá v okolí, niekde aj o 100%. My touto cestou nechceme ísť, a určite nie ani systémom 
všetko naraz. Peniaze potrebujeme aj my, čakáme ich ale aj od štátu, ktorý nám momentálne 
svojou politikou nepomáha. Na tom sa zhodujú viaceré samosprávy, ktoré to dali jasne najavo 
aj v petícii adresovanej NR SR.

Ivan Barla, starosta obce 

ZBER ODPADU - JANUÁR
 

Komunálny odpad: 9.1. a 23.1.
Separovaný zber: 13.1. a 20.1.2020

PARKOVANIE V OBCI
 

Nakoľko máme novú spoločnosť, ktorá vykonáva zimnú údržbu v obci, žiadame občanov, 
aby neparkovali na chodníkoch. Za pochopenie ďakujeme. 

URBÁR INFORMUJE
 

Urbárske a pasienkové spoločenstvo Podkonice oznamuje, že predaj lístkov na vianočné 
stromčeky sa uskutoční vo štvrtok 12.12.2019 a v piatok 20.12.2019 v čase od 18:00 do 
19:00 v kancelárii Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v budove obecného úradu.

 

Cena lístka, na ktorý je možné rezať jeden stromček je 2,-€. Zo stromčekov je možné 
rezať len smrek a borovicu.

URBÁR
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POŠTOVÉ OKIENKO

V závere roka by som s vami chcela pouvažovať nad 
prácou všetkých doručovacích spoločností. Za posledných 
10 a možno aj viac rokov vstúpili na náš trh okrem 
Slovenskej pošty (SP) aj iné doručovacie spoločnosti. 

Ako dlhoročná pracovníčka SP prichádzam k vášmu 
príbytku takmer každý deň. Pracujeme v akomkoľvek 
počasí a preto by som z vašej strany uvítala pochopenie, 
aby sa mne ale aj iným doručovateľom dobre pracovalo. Každý dom má nejakú hranicu 
pozemku, ktorá je ohraničená plotom, múrom alebo bránou. Na múre - bráne má byť 
umiestnená uzamknutá schránka, kde sa iná osoba nedostane. Schránka má byť umiestnená 
z vonkajšej strany brány, aby to doručovateľa nezdržiavalo pri práci.

Mnohí zákazníci majú len rúru, kde nevieme z našej strany zabezpečiť, aby vaša pošta 
nezmizla alebo nebola mokrá v období dažďa. Sú schránky, ktoré máte umiestnené z vnútornej 
strany vašej brány, čo nám sťažuje prácu. Niektorí máte umiestnenú schránku na dome, kde 
musíme chodiť navyše niekoľko schodov aj s obyčajnou poštou.

Na SP bol zaznamenaný prípad, kde doručovateľka išla doručiť noviny. Schránka bola 
umiestnená na dome, takže vošla za bránu. Zákazník zabudol zavrieť vlčiaka, pes prehrýzol 
dlaň doručovateľke a silno krvácala. Prípad vyšetrila komisia zo SP, ktorá má na starosti 
bezpečnosť pri práci, ale neuznali jaj to ako pracovný úraz, pretože ona mala pochôdzku len po 
bránu a tam má byť umiestnená aj schránka a zvonček. 

Touto cestou v mene mojom, ale aj iných doručovateľov vás chcem požiadať, aby ste si 
zabezpečili schránku s kľúčikom, prípadne rúru na letáky. Schránku si treba umiestniť na bráne 
z vonkajšej strany, tam kde nie je brána, treba si umiestniť schránku na hranicu vášho pozemku 
napr. na stĺpik, pretože naša práca okrem iného je aj o kilometroch a každý deň v našich 
nohách. Na jednej ruke by sa našli zákazníci z našej dediny, ktorým keď som porozprávala a 
ukázala našu prácu, čo všetko robíme od rána, aké tempo musíme nahodiť až po posledné 
kliknutie na počítači pri vyúčtovaní, tak boli veľmi prekvapení.

Verím, že v mene terajších, ale aj budúcich doručovateľov nájdeme u vás milí zákazníci 
pochopenie a umiestnite si schránku na hranicu vášho pozemku z vonkajšej strany. V tomto 
predvianočnom čase prajem nám všetkým, aby sme vo všetkých povolaniach našli cesty, ktoré 
pomôžu budovať svet na oboch stranách lepší a krajší.

Vaša doručovateľka Iveta Rochovská

ŠKOLA

NOVEMBER V ŠKOLE

„V novembri nám cupky lupky, padá dáždik na chalúpky. Prší, prší, len sa leje, zatvárajte 
okná, dvere.“

Ani sme sa nenazdali a na tie zatvorené dvere nám zaklopal november, ktorý so sebou 
priniesol pre naše deti množstvo zážitkov.

14. novembra nás naši štvrtáci reprezentovali na športovej súťaži „Bavme deti športom“ na 
Strednej športovej škole v Banskej Bystrici. Súťažili v rôznych disciplínach, ktorých bolo 
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ŠKOLA

celkom šesť a štvrtáci, v zložení Samko Slobodník, Miloško Turčan, Matúško Polóny, Laurika 
Barlová, Sofinka Styková a Riuška Randová súťažili ako družstvo, pretože každý člen robil 
každú disciplínu a body sa sčítavali. Domov si priniesli mnoho zážitkov, radosti, ale aj medaile 
či sladkú odmenu. 

V týždni od 18. do 22. novembra prebiehal na našej škole týždeň zdravej výživy. Naučili sme 
sa ako chutne a zároveň zdravo sa stravovať a pripomenuli si aj dôležitosť športu a pohybu v 
živote človeka. V pondelok sme mali „nátierkový deň“, kedy deti doniesli rôzne chutné nátierky 
pripravené doma a v škole si s pani učiteľkami pripravili lososovú nátierku. Nasledoval 
„smoothie deň“. Žiaci si priamo 
v škole pripravovali smoothie, 
k t o r é  s i  s a m i  n a v r h l i  a 
pomenovali. V stredu to bol .
mliečny deň, a teda v desiate 
žiadneho žiaka nesmel chýbať 
jeho obľúbený mliečny výrobok. 
Štvrtok bol venovaný zeleninke, 
a tak si žiaci s pomocou pani 
uči tel iek pr ipravi l i  chutné 
zeleninové šalátiky. Piatok sa 
niesol  v znamení športu. 
Športové oblečenie nesmelo 
chýbať už od rána a poobedie v 
ŠKD bolo venované športovým 
aktivitám v telocvični.

Na 22. november sa tešili najmä naši najmenší, teda škôlkari a spolu s nimi aj prváci a 
druháci, pretože ich čakal krásny výlet do Planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom a 
zároveň aj návšteva Mini Zoo.

No a ako sa blížil koniec mesiaca, blížili sa aj posledné akcie, ktoré nás čakali. Jednou z 
nich bola 26. novembra návšteva pani policajtky preventistky z Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Banskej Bystrici, mjr. Mgr. Andrei Petrovičovej, ktorá našim žiakom 
pripomenula a zároveň si s ňou precvičili pravidlá cestnej premávky, dopravné značky,  
dôležitosť reflexných prvkov, ale aj dôležitosť a význam bezpečnostných pásov a pripútania sa 
v aute, či sedenia v autosedačke. Škôlkari sa zas dozvedeli, ako správne prechádzať cez 
priechod pre chodcov, ako správne chodiť po chodníku, ale aj dôležitosť reflexných prvkov. 
Každému z nás doniesla pani policajtka aj malý darček. Pre školákov to bolo pexeso a ceruzka 
s policajnou žabkou a pre škôlkarov zas pexeso a svietiaci prívesok. Aj touto cestou jej chceme 
poďakovať za ochotu a čas, ktorý s nami strávila a venovala nám.

V piatok 29. novembra nás zas navštívil Maťko Halaj, ktorý nám prišiel porozprávať niečo o 
Dobrej Novine, ktorá pomáha ľuďom v Afrike. Záverom nás pozval na koledovanie, aby sme aj 
my svojím spevom a vinšmi pomohli dobrej veci a zároveň potešili obyvateľov našej obce.

Poslednou akciou v tomto mesiaci bolo niečo čarovné, čo nám pripomenulo, že sa blíži 
najkrajšie obdobie v roku. Zasvietenie vianočného stromčeka na námestí v Podkoniciach v 
sobotu 30. novembra. Spoločne sme sa stretli pri stromčeku a po príhovore pána starostu sme 
zaspievali, za hudobného sprievodu Jarka Kostúra na gitare a Juraja Barlu na heligónke, 
niekoľko kolied. Deti dostali za odmenu a skvelý výkon teplý čajík. Ďakujeme Jarkovi aj Jurkovi, 
že si našli čas a prišli si koledy s nami zaspievať a precvičiť aj do školy a zároveň, že nás mohli 
takto sprevádzať aj pri tejto krásnej udalosti.

Tatiana Šagátová
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FARSKÉ OKIENKO

FARSKÁ SLÁVNOSŤ 
 

Zorganizovať takéto veľké oslavy, akými bolo 200. výročie posviacky nášho kostola, nie je 
jednoduché a vyžaduje si to chuť, čas, obetu a ochotu. Z môjho pohľadu, ako jednej zo 
zaangažovaných, si dovolím tvrdiť, že nič sa nespraví automaticky a samé. Preto sa chcem 
poďakovať všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k tomuto dôstojnému priebehu osláv. Zvlášť by 
som chcela poďakovať bývalému pánovi farárovi Mirkovi Spišiakovi za počiatočné myšlienky a 
kroky i súčasnému pánovi farárovi Michalovi za finálnu záštitu nad oslavami. 

Veľa poctivej práce urobil pán starosta Ivan, ktorý oslovil sponzorov, zabezpečil dary pre 
kňazov, podieľal sa na textovej príprave a tlači brožúry a magnetiek. Spolu so zamestnancami 
obecného úradu pripravili kultúrny dom a podávanie punču pred kostolom počas agapé a 
vďaka našim hasičom bola riadená doprava v okolí kostola.

Osobitne chcem poďakovať našej farskej rade, ako nevyhnutnej a podstatnej súčasti celej 
organizácie osláv, zvlášť tým, ktorí sa jednotlivo pričinili o množstvo mravenčej práce, akou 
bolo: grafické spracovanie všetkých propagačných materiálov a spracovanie textov a fotografií 
do brožúry, zabezpečenie fotografovania, ozvučenia a nahrávania videa, pozvanie kapucínov 
na koncertovanie, príprava a nácvik miništrantov, všetky tie neviditeľné zákulisné veci v 
sakristii i tie viditeľné dokončujúce diela na fare, v okolí kostola i pred kresťanským domom. 
Vďaka patrí aj ženám za veľké upratovanie kostola i fary.  

No a aké by to boli oslavy bez koláčov - veľmi pekne ďakujem ženám, ktoré napiekli na 
objednávku výborné zákusky a úžasné tvarožníky a taktiež všetkým ochotným gazdinkám, 
ktoré priniesli napečené zákusky, kysnuté a slané koláče na faru. Napieklo sa 33 ks 
tvarožníkov, niekoľko makových a orechových podkov, štrúdlí a približne 40 druhov zákuskov. 
Ďakujem ženám, ktoré prišli pomôcť na faru nachystať i distribuovať koláče. Nesmieme 
zabudnúť ani na náš folklórny súbor Vysoká a poďakovať jeho členkám a členom, ktorí v kroji 
prinášali obetné dary a zapojili sa do liturgie čítaním lekcií, hudbou a spevom. Vďaka aj bratom 
Majeríkovcom z Priechoda, ktorí boli súčasťou folklórneho vystúpenia. 

Na záver chcem poďakovať aj našej pani organistke, spevokolu „a tri bodky“, lektorom, 
komentátorom, miništrantom v kostole za slávnostný priebeh sv. omše, moderátorovi v 
kultúrnom dome i šikovným kvetinárkam za efektnú výzdobu kostola. Vďaka príspevkom od 
sponzorov, z Obce Podkonice, vyzbieraným milodarom od našich žien a príspevku z farského 
úradu sme mohli zabezpečiť všetko, čo bolo nutné finančne pokryť kvôli dôstojnému priebehu 
osláv. 

Možno sa bude zdať prehnané, že tu menujem toľko činností a najradšej by som vyzdvihla 
každého menovite, čo sa pre nedostatok priestoru nedá, no bez prispenia týchto všetkých i 
ďalších ochotných farníkov a občanov by oslavy s takým efektom, aký v konečnom dôsledku 
mali - nebolo možné pripraviť!

Vladimíra Turčanová
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Pri príležitosti osláv vznikla aj špeciálna pieseň, ktorej text vám ponúkame:

Nápev: na Ľutostivý Bože, Text: A. Pasiarová

Zvony nášho chrámu  krajom zaznievajú,
už po dve stáročia k Bohu nás volajú.
/:V radosti i v smútku, vždy sem prichádzame,
tu pokrm pre dušu od Boha žiadame.:/

Svätý Martin patrón plášť svoj rozprestiera,
je naším príkladom  ako žiť nám treba.
/:Milovať blížneho jak seba samého,
láska a pokora, pevná viera v Boha:/

MATERIÁLY Z OSLÁV 200 ROKOV KOSTOLA

Počas osláv 200. výročia kostola sa pre nás robil foto a video záznam, aby sme sa aj s 
odstupom času mohli vrátiť k týmto výnimočným chvíľam. Materiály sa pripravujú a po ich 
spracovaní si ich budete môcť objednať a následne zakúpiť. Mnohí z vás tiež ešte požadujú 
dotlač brožúrok a magnetiek, ktoré sme počas osláv distribuovali a tie si ešte tiež budete môcť 
objednať. Pripravujeme pre vás:

 

1)  USB kľúč: video v HD rozlíšení + fotografie z celého podujatia - cena 15 €
 USB 3.0 - 32 GB - v spomienkovom drevenom prevedení - vysoká kvalita obrazu
 (USB kľúč spustíte v novších televízoroch s USB vstupom alebo počítači)
 

2)  DVD: video a fotografie z celého podujatia (spolu 3 DVD) - cena 8 €
 (DVD prehráte v klasickom DVD prehrávači alebo počítači - nižšia kvalita obrazu)
 

3) DVD s fotografiami z celého podujatia - cena 2 €
 Tieto fotografie už sú súčasťou USB kľúča aj DVD videa vyššie.
 

4) Brožúrka k 200 rokom kostola - 24 strán A5 + obálka (farebná tlač) - cena 2 €
 

5) Magnetka - kostol sv. Martina (5 x 5 cm) - cena 1 €
 

Všetky materiály si budete môcť objednať do 6.1.2020 cez elektronický formulár na 
www.podkonice.sk alebo sa zapísať do tabuľky na obecnom úrade a v našom kostole.

Jaroslav Kostúr ml.

Brožúrka

Magnetka

DVD
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DOBRÁ NOVINA 2019

V jubilejnom 25. ročníku s témou Buďme požehnaní(m) 
predstavuje Dobrá novina dlhoročnú spoluprácu s Katolíckou 
diecézou Lodwar, ktorá sa nachádza na severe Kene (východná 
Afrika). Svojimi rozmanitými pastoračnými a rozvojovými 
programami sa stará o dušu aj telo obyvateľov Turkany. Počas tohto 
ročníka slovenská verejnosť spoznáva životný príbeh 
dvanásťročného Daniela Ewoia Ekarana. Daniel sa vďaka 
sociálnym pracovníkom dostal do Centra sv. Jána Pavla II. v 
Lokichare, kde podstupuje rehabilitáciu a začal navštevovať miestnu základnú školu. Jeho 
rodina sa veľa naučila o zdraví svojho syna a o svoje vedomosti sa teraz delí so svojím okolím. 
Skúsenosť Danielovej rodiny ukazuje, že úsilím o spoločné dobro môže človek prežiť 
naplnený život a prinášať požehnanie do života iných ľudí.

Diecéza Lodwar vznikla v roku 1978, predtým bola desať rokov Apoštolskou prefektúrou 
Lodwar. Svojou rozlohou je totožná s krajom Turkana, ktorý sa rozprestiera na rozlohe 77-tisíc 

2km . Je to obrovské územie, kde diecéza neostáva iba pri šírení evanjelia vo svojich 27 
farnostiach a vyše 300 filiálkach. Za rozvojové iniciatívy diecézy zodpovedá Caritas Lodwar. 
Má osem oddelení  Voda a hygiena, Obživa a poľnohospodárstvo, Zdravie, Vzdelávanie, Deti 
a ochrana práv detí, Spravodlivosť a pokoj, Pomoc pri hlade a obnove, Sociálny úrad a Sv. 
Vincent de Paul. Nasadenie jej pracovníkov zlepšuje život nielen jednotlivcov, ale aj rodín a 
celých komunít. Dobrá novina spolupracuje s diecézou od roku 1999.

Aj my, deti a mládež v Podkoniciach sa opäť chystáme navštíviť vaše príbytky počas 
vianočného obdobia, zvestovať radostnú správu o narodení Ježiška, spríjemniť tieto chvíle 
koledami a básničkami a zároveň pomôcť rovesníkom v Afrike. Pozývame všetky deti, ktoré 
majú odhodlanie vyjsť zo svojej zóny komfortu a obetovať jeden deň prázdnin pre blaho 
druhých. Tento rok budeme koledovať na sviatok sv. Rodiny, 29. decembra (nedeľa). My sa už 
teraz veľmi tešíme na vaše prijatia!

Mgr. Martin Halaj, zodpovedná osoba za DN v Podkoniciach

FARSKÉ OKIENKO

NAŠE TRADÍCIE

RORÁTY

Zvykne sa hovoriť, že my dôchodcovia na všetko súčasné len 
šomreme, nadávame a spomíname ako to bolo voľakedy lepšie. 
Ja teda veľmi nešomrem, lebo nemám čas :), ale s tými 
spomienkami je to chvalabohu tak, že tie zlé sa nám niekde preč 
odplavia, a tie dobré nám ostanú hlboko v našej mysli. Nádherná 
spomienka sa mi vybavila dnes ráno, keď som bola na rorátoch, a 
ak dovolíte, chcem sa s vami o ňu podeliť, a vy skôr narodení si 
určite tiež zaspomínate.

Čo sú to tie roráty? Rorátne sväté omše majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa ku cti Božej 
Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Býva zvykom sláviť ich v kostoloch 
pri sviečkach s príslušnými spevmi a na záver recitovať či spievať modlitbu Anjel Pána. Roráty 
pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo "kráčalo v tmách". Názov roráty pochádza z 
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najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska: "Rorate coeli de 
super..." - "Rosu dajte nebesia zhora..."(zdroj: Tvnoviny.sk).

Na rorátoch som bola žiaľ naposledy ako dieťa. Presne si pamätám ako nás mama zavčas 
ráno už pred šiestou budila. Teplo sme sa obliekli, trikovce alebo štrinfláky, ponožky, svetre, 
hrubé modré tepláky dole na gumičku, zateplené bagandže, hrubý kabát a teplú šatku. Po tme 
sme išli do kostola, len „na grante“ sliepňalo pouličné osvetlenie. V snehu sme sledovali stopy, 
či už niekto pred nami nešiel. Kostol bol osvetlený len pár sviečkami a v strede na hrubom 
povraze prichádzalo priamo z neba červené svetielko. Volalo sa večné svetlo a v tej tme blikalo 
ešte jasnejšie. Bolo to tajomné, mystické, nádherné. Keď pán farár skončil omšu a my sme vyšli 
z kostola, už sa brieždilo, troška sme sa poguľovali a išli sme rýchlo do školy. Tetka od Budajov - 
školníčka, nám už zakúrila vo veľkej železnej peci, okolo ktorej sme sa potom všetci zohrievali. 
Prišiel súdruh riaditeľ, ten nás troška  vyhrešil, že sme boli v kostole, lebo vtedy sa nesmelo. Ale 
myslím si, že to bolo len na oko, aby ho niekto neudal, že z nás nevychováva pravého 
socialistického človeka. Doba sa našťastie zmenila, ale roráty zostali, sú nádherné tajomné, 
mystické aj teraz.

Apropo milí rodičia, tak ako ste so svojimi ratolesťami vstúpili do adventného 
predvianočného času rozsvecovaním vianočného stromčeka na námestí, čo bola akcia veľmi 
milá a príkladná, ako máme žiť v dedine spoločne, ako jedna rodina, skúste sa  premôcť a prísť 
aj na roráty. Spravíte niečo dobré pre svojho ducha aj pre svoje telo a nepripravíte seba ani 
svoje deti o to pravé čaro adventu - čas očakávania a príprav. 

Želám vám pokojný adventný čas.
Anna Pasiarová

VIANOCE,

pre niektorých najkrajšie obdobie v roku. Snehová perinka pozakrýva všetku špatu vôkol 
nás, v byte voňajú koláče a klobásky, bude lyžovačka, sánkovačka, Ježiško nám bez veľkého 
pričinenia donesie hŕbu drahých a nadbytočných darov a máme veget.

Pred pár desiatkami rokov nebol kumšt v podkonickom revíre zoťať haštru. Bolo ich tam 
habadej. Na vianočný kristindel najčastejšie zoťali jedličku alebo smriečok. Kristindel býval 
jednoduchý, zavesený na drevenej hrade, aby zbytočne nebantoval deti a nezaberal miesto v 
skromnom príbytku. 

Cifrovaný bol len šiškami, certňami a plánočkí. Niekde si ho prizdobili aj papierovými 
reťazami, košíkmi, pančencami z handričiek či vlny, vatou alebo pozlátkou. Všetko bolo „Home 
made“. Aj certne boli „Home made“ - vyrobené doma. Deti v drevárni vyzbierali všakovaké 
odrezky a otec z nich nastružlikoval malé kocky alebo šúľky, ktoré si obalili do krepového 
papiera alebo pozlátka. V bohatších rodinách zabalili do pozlátka kockový alebo krumplový 
cukor. Zavesili na cvernu alebo drôtik a hajde na kristindel. Tieto salónky, ak sa do nich 
nenanosili deti alebo mole, vydržali aj niekoľko rokov.

V rodinách s drobizgom sa však atmosféra gradovala. Stromček sa navešal až poslednú 
noc pred Štedrým dňom, aby mali prekvapenie. Džavot nemal konca. Na chvojinke občas 
horela aj sviečka - ozajská.

Chlapi už od rána kmitali okolo statku a dvora, ženy sa zvŕtali v kuchyni. Deti nosili drevo a 
trielili do šporheltu, aby mamy a staré mamy upiekli tie najfajnejšie tvarožníke, makovníke, 
orechovníke aj opekance. Celučký deň bol pôst. Nesmelo sa nič jesť, len na obed za varešku 
kyslej polievky a trojuholník tvarožníka. Pred večerou už každému „v bruchu muzikanti vŕzgali“. 
Detváky netrpezlivo naťahovali uši, kedy už večerný zvon všetkých pozve na modlitbu a 
konečne sa môžu navečerať a zistiť, či ich Ježiško má rád a či im priniesol nejaký darček. Boli to 
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len prozaické drobnosti: jablko, pomaranč, figy, kniha, ponožky, tepláky, fiertuch.
Po večeri chodievali deti po dedine, spievať vianočné koledy, ktoré sa priúčali už počas 

adventu. Najradšej chodili ku pokrvnej rodine, tam obišli najlepšie. Tam dali, čo v dome mali: 
tvarožníka, podimníka, jabĺčko, hrušku, šušku, zriedkakodi dáky šesták. Keď sa naraz 
dosypalo veľa detí, dostali len Pán Boh zaplať. 

Stromčok bol na hrade do Hromníc, potom už bol taký zošúverený, že šticholec zrezali na 
šprúdľu pre svine a zbytok bol súci len do šporheltu. Schosnovali ho do zbla.

Poznámka: Keďže sa za posledné roky v našej dedine dosť „premiešala krv“, pridávam aj 
slovník írečitých podkonických výrazov, ktoré sú v texte napísané kurzívou.

haštra - ihličnatý strom, kumšt - umenie, habadej - množstvo, veľa, Kristindel - vianočný 
stromček, nebantovať - nepodkušovať, cifrovaný - ozdobený, certňa - salónka, plánočkí - 
poškodené malé jabĺčka, nastružlikovať- vystrúhať z dreva, cverna - niť, hajde - poďme, 
šuška - sušené ovocie - jablko, hruška, slivka, podimník - kysnutý koláč, zriedkakodi - občas, 
grajciar - drobná minca, zošúverený - zoschnutý, šporhelt - šporák na drevo, šticholec - 
ozdoba na vrcholec stromčeka, šprúdľa - drevená trepačka, do zbla - celkom, absolútne, 
dočista.

A aby som nezabudla: Vraj sa v sobotu 30.11.2019 - na našom námestí, rozsvecoval 
dedinský stromček. Málokto o tom vedel! 

Takáto milá akcia sa uskutočnila aj pred cca 
78. rokmi, keď do Podkoníc prišiel nový správca .
Ľudovej školy Alfonz Mojžiš, môj otec. Stromček stál na 
pľaci - pred farou a okolo neho rečnili, spievali a 
tancovali všetky deti zo školy. Bolo ich vyše 100. 

Vo svojom srdci si túto výnimočnú udalosť navždy 
uchovala Anka Šípková, bývalá riaditeľka MŠ v 
Podkoniciach, ktorá si dodnes pamätá text piesne, 
ktorú tam deti spievali:

Už sa svätý Mikuláško,
na vandrovku chystá,
hej nie jedna topánočka
svieti v okne čistá.
 

V topánočke striebro, zlato,
a v tom zlate čosi,
to čo svätý Mikuláško,
dobrým deťom nosí.
 

A keď svätý Mikuláško
do oblôčka kukne,
hej nie jedno srdiečko sa,
od radosti pukne.

Mária Čemanová

Foto: Naša jedlička. Byt správcu
Ľudovej školy Podkonice (r. 1944)
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VAŠE PRÍSPEVKY

VEĽKÉ ĎAKUJEM
 

Toto poďakovanie píšem ešte pod silným dojmom, ktorý vo mne rezonuje od soboty 
16. novembra až po nedeľu 17. novembra 2019..

Podkonice prežili dva nádherné dni. Určite mi dá každý za pravdu, kto sa zúčastnil oslavy 
200-tého výročia vysviacky nášho kostola. Boli to dva nádherné dni, ktoré zanechali vo mne 
hrdosť na to, že som Podkoničanka a pokoj v duši, ktorý mi bude trvať dlho. Mám už 61 rokov a 
v pamäti som sa vrátila k mojej vlastnej birmovke (v roku 1969). Tú slávnosť porovnávam s 
týmto víkendom, lebo aj vtedy som cítila niečo podobné. 

Každý z nás si spájal s jednotlivými kňazmi tie „svoje spomienky a zážitky“. Určite sa veľa 
ľuďom v sobotu alebo v nedeľu premietlo v mysli to, že pán farár Mons. Hrtús ma  sobášil, tiež 
krstil moje deti, biskup Dávid ich pripravoval na prvé sväté prijímanie, pán farár Bogdan a páter 
Czeslaw na birmovku. Ďalší z nich bol s deťmi na duchovnom cvičení, pochovával mojich 
blízkych a takto by sme mohli pokračovať ďalej. Je to krásne, keď sa nám dôležité medzníky, či 
šťastné alebo nešťastné, z nášho života priradili k jednému alebo viacerým z kňazov, ktorí sa 
vrátili tento víkend do Podkoníc. Takto po rokoch je to príjemné a vzácne.

Ďakujem preto všetkým organizátorom tohto jedinečného podujatia. Najväčšiu zásluhu 
pripisujem Martinkovi Halajovi a pánovi farárovi Mirkovi Spišiakovi za nápad a scenár. Bolo to 
zvládnuté na 100 percent. Všetko klapalo na jednotku, všetko bolo premyslené a 
zorganizované dokonale. K tomu ešte aj spev krojovaných a celá atmosféra v kostole, pred 
kostolom, v kultúrnom dome, radosť a pokora. 

Konečný výsledok je nezabudnuteľný.

VIANOCE - SVIATKY POKOJA
 

Vianočný večer sa zotmelo, v diaľke zablikala hviezda, ktorá bola svedkom betlehemských 
udalostí. Bolo to viac ako pred dvetisíc rokmi. V tomto  hviezdnom priestore hýbe to tajomné 
žiarenie, ktoré prináša pokoj ľuďom dobrej vôle. Iste si želáme mnohí, aby aj tohto roku svetlo 
na vianočnom stole rozšírilo medzi ľuďmi lásku a pokoj. Nepoviem nič nové, veď každý z nás už 
zažil čaro Vianoc. Tu sa nám vynára v mysli naše radostné detstvo. Dospeli sme, dožili už 
vyššieho veku, a preto si všetci želáme pokojnú starobu.

Je čas adventu a to predchádzalo zjaveniu hviezdy. Na štyroch sviecach každú nedeľu 
svetla pribúda, no v prírode je ho stále menej. Zasnežené hory, polia, vôňa čečiny nám 
dokresľujú túto vianočnú idylu. Každý z nás by si mal dobiť svoje srdce dobrotou a láskou práve 
z noci narodeného betlehemského dieťaťa. V novom roku z tejto dobroty rozdávajme všetkým 
okolo nás. Nech svetlo tejto hviezdy sa zjavuje nad našimi príbytkami, veď svetlo je teplo 
domova, teplo rodiny, svetlo je dar z neba. Možno pre niekoho sú Vianoce viac o darčekoch a 
bohato prestretom stole. Pre nás starších znamenajú to skutočné jadro sláviť Vianoce pri 
vianočnom svetle. Vianocami sa začínajú predlžovať dni.

Poprajme si navzájom, aby sme boli voči jeden druhému priateľskejší, pokornejší i v 
budúcom novom roku. Nech sú Vianoce nie len zábleskom na prelome rokov, ale nech sú 
slnkom, ktoré prichádza z výsosti. 

Nech vianočný zvonček šťastím vám zazvoní,
nech vianočný čas v lásku sa zmení,
a tak krásne, ako sa hviezda ligoce,

také nádherné tajomné vám prajem Vianoce.

Anna Husárová, DSS Jeseň

Eva Luptáková
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FUTBALOVÉ OKIENKO

Milí Podkoničania, najmä však futbaloví nadšenci! Futbalové ihrisko na Brodku aktuálne 
prežíva svetlé okamihy svojej existencie a my dúfame, že to vydrží čo najdlhšie! Každý, kto v 
našej obci sleduje futbalové dianie nám potvrdí, že tento rok je čo bilancovať. Preto sme sa 
rozhodli vyspovedať Romana Patráša, športového manažéra klubu FK Tatran Podkonice. 

Podkonický futbal má za sebou úspešný, náročný a azda aj pamätný rok. Ako ho 
hodnotíte? 

Áno. Všetky tri prívlastky platia. O úspešnosti však hovoriť netreba. Veď výsledky mužov na 
jar a na jeseň sú známe - boli vynikajúce. A tak isto aj mládež. Deti sa výrazne zlepšujú a to nás 
veľmi teší. O náročnosti práce v klube by vám vedeli povedať všetci členovia výboru FK 
Podkonice, tak isto ľudia, ktorí nám pomáhajú a všetci ktorí pracujú bez nároku na odmenu. 
Áno, rok 2019 bol pamätný, spoločne sme oslávili 60. výročie založenia klubu a ocenili sme 
vyše 40 bývalých funkcionárov, trénerov alebo hráčov. 

Ako hodnotíte mužstvo v uplynulom roku? Čo najviac potešilo? 
Vynikajúco. Na jar sme neprehrali ani jeden zápas, získali sme 33 bodov, spolu celkovo 

nazbierali 63 a s náskokom 12 bodov sme vyhrali 5. ligu. Na jeseň sme v Slovenskom pohári 
postúpili do 2. kola, kde sme oslávili futbal v zápase s účastníkom Európskej ligy, tímom z 
Dunajskej Stredy. V 4. lige sme získali 36 bodov a momentálne sme s náskokom 6 bodov na  1. 
mieste. Najviac potešil kolektív, čiže „kabína v mužstve“. Tá skladba hráčov, skvelá partia, ale 
hlavne chémia medzi nimi boli vynikajúce a preto aj výsledky sú pre nás veľmi potešujúce. 

Náročný program si pochopiteľne vyžaduje aj nemalé výdavky. Ako je na tom futbalový 
klub z pohľadu financií? 

Našim významným sponzorom je Obec Podkonice. Na rok 2019 nám obecná samospráva 
prispela sumou 10 500 € z toho 8 500 € išlo na seniorské mužstvo a 2 000 € na mládež. Z tejto 
sumy sme platili ,,paušály“ - výdavky ako vodu, elektriku, rozhodcov, cestovné na zápasy, 
usporiadali sme 4 mládežnícke turnaje a mládeži sme urobili novú šatňu. Okrem toho nám v 
priebehu roka prispeli aj na kúpu kosačky sumou 2 500 €. Starostovi a poslancom obecného 
zastupiteľstva za to veľmi pekne ďakujeme. Samozrejme, že takéto výsledky by neboli bez 
sponzorov. Ďakujeme všetkým. Bez nich by sme síce hrali, možno aj vyhrávali raz za mesiac, 
ale toľko radosti z futbalu by naši fanúšikovia určite nemali. 
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FUTBALOVÉ OKIENKO

S istotou môžeme tvrdiť, že najväčšou udalosťou sezóny bol pohárový zápas s DAC 
Dunajská Streda. Ako sa na to s odstupom času pozeráte?

Bolo to obdobie, na ktoré nezabudneme. Takmer tisícka priaznivcov futbalu videla na 
Brodku prvýkrát v súťažnom zápase prvoligové mužstvo, prvoligových rozhodcov. Pre 
všetkých našich rodákov a fanúšikov, ktorí na zápas nemohli prísť, sprostredkoval štáb z 
Dunajskej Stredy prvý historický priamy prenos z Brodku, ktorý bol odvysielaný na YouTube. 
Spätná väzba od fanúšikov, predstaviteľov tímu z Dunajskej Stredy a futbalového zväzu bola 
veľmi pozitívna, za čo všetkým opäť ďakujeme. Mňa osobne teší, že veľa Podkoničanov videlo 
prvýkrát naživo špičkové prvoligové mužstvo, a práve u nás na Brodku. 

Na tento zápas sa tešili všetci podkonickí futbaloví nadšenci, ale aj širšie okolie. 
Prípravy však isto neboli jednoduché. Ako to všetko prebiehalo? 

Príprava na „Dunajskú“ trvala dva a pol týždňa. Keďže fanúšikovia Dunajskej Stredy 
vzbudzujú pozornosť, tak sme spolu s Obcou Podkonice požiadali políciu a našich domácich 
dobrovoľných hasičov o spoluprácu, aby boli dodržané bezpečnostné opatrenia. Pre našich 
fanúšikov sme vyrobili pamätné šály, krytá tribúna na Brodku bola vypredaná asi za 20 minút. 
Ostatné lístky išli tiež na dračku. Zabezpečili sme zábradlia, oddelili sektory pre fanúšikov a 
veľmi sme sa tešili na „deň D“, ktorým bol 14. august. Keď sme ráno zbadali, že prší a ešte aj 
fúka taký náš typický podkonický vietor, nebolo nám všetko jedno. Ale napokon to všetko 
dopadlo na jednotku. Výsledok pre nás dôležitý nebol. Tá energia od vás, fanúšikov - pred a 
počas zápasu bola fantastická. Ďakujeme. 

V Podkoniciach sa naďalej intenzívne vychováva nová generácia futbalistov. Ako je na 
tom momentálne naša mládež v U 11 a U13? 

V oboch našich družstvách máme 
dokopy okolo 20 hráčov. Veľmi nás teší, 
že naše hráčky a hráči napredujú. Ich 
výsledky pre nás nie sú dôležité, skôr 
nás poteší správna pohybová kultúra u 
detí, správne postavenie na prihrávku a 
jej presnosť, včasné a čisté odobratie 
lopty, šesť prihrávok po sebe, dobré 
brankárske zákroky, presné strely a 
hlavne, aby deti mali z futbalu radosť. 

No a na záver, aké sú plány do bližšej i vzdialenejšej budúcnosti? 
Ciele pre rok 2020 sú jasné. Pre mládež je to napredovanie v tréningoch, halových 

turnajoch a zápasoch. Bez tlaku na výsledky. Áčko chce skončiť tak ako vlani a predvlani, t. j. 
vyhrať súťaž a od leta hrať 3. ligu. V Slovenskom pohári chceme určite prejsť cez prvé kolo a v 
druhom kole doma privítať opäť jedno zo špičkových slovenských mužstiev.

Ďakujeme za rozhovor a prajeme veľa úspechov, strelených gólov a vyhratých zápasov!

Rozprával sa: Martin Halaj
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FOTOGALÉRIA

PRÍCHOD SV. MIKULÁŠA - 5.12.2019

KONCERT KAPUCÍNOV - VTEDY A DNES

rok 2000 rok 2019

ROZSVIETENIE VIANOČNÉHO STROMČEKA - 30.11.2019
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V zime na lyžiach, Podkonice

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

50 rokov
Peter Barla (č.d. 142)

Opustili nás Ondrej Slobodník (č.d. 282) - 80 rokov

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

HISTORICKÉ OKIENKO

Thomas Norbert Lachmann (č.d. 52)

Ivan Barla (č.d. 357)

55 rokov

60 rokov
Ladislav Husár (č.d. 131)

15 December 2019
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UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 15.  novembra 2019

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

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

Uznesenie č. 194/2019          6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program obecného 
zastupiteľstva obce Podkonice na 15.11.2019.

Uznesenie č. 195/2019                4:1:1
OZ Podkonice schvaľuje zazmluvnenie obchodnej spoločnosti Rekstav s.r.o. ako 
dodávateľa stavebných prác na rekonštrukciu cintorína formou zmluvy o dielo vo výške 
44.667,37 EUR s DPH., za podmienky poskytnutia zdrojov z BBGMP.
 

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

Všetky uznesenia (194 - 195) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

REDAKČNÁ RADA

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA

Milí naši čitatelia,

koniec roka sa nezadržateľne blíži. Je čas bilancovať. 
Ďakujem všetkým členom redakčnej rady, grafikovi i obci 
za ich prínos a pomoc. Našou snahou je sprostredkovať 
nielen obecné informácie, ale rozšíriť obzory aj o iné 
zaujímavé témy. 

Podkonický spravodaj je tu hlavne pre vás a o vás. 
Sme radi za všetky vaše príspevky v podobe článkov i 
starých fotografií. A tieto uvítame radi aj v novom roku. 
Myslite na nás aj na našich spoluobčanov, píšte a 
informujte nás, čo sa vám podarilo, čo vás potešilo alebo 
naopak aj nepotešilo, čo by ste očakávali od obce a 
podobne. Ak plánujete akciu, prosím, podeľte sa o túto 
informáciu. 

Na záver by som sa rada v mene celej redakčnej rady poďakovala vám - čitateľom za vašu 
dôveru a priazeň. Prajeme vám požehnané sviatky a v novom roku veľa zdravia a šťastia.

Janka Šípka Šípková a kolektív redakčnej rady
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UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 25. novembra 2019

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

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

Uznesenie č. 196/2019          6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program obecného 
zastupiteľstva obce Podkonice na 25.11.2019 po jeho rozšírení o bod č.15 - Informácia o 
výsledku kontroly NKÚ pre oblasť GDPR.

Uznesenie č. 197/2019                6:0:0  
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Patrik Hlinka, Juraja Barlu
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Ľuboš Hošala a člen: Tomáš Kmeť
III. určuje za zapisovateľa zápisnice a uznesení: Jana Valentová

Uznesenie č. 198/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich OZ.

Uznesenie č. 199/2019
OZ Podkonice berie na vedomie správy hlavného kontrolóra obce z ukončených kontrol 
z posledného polroka 2019..
Uznesenie č. 200/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce k 20.11.2019.

Uznesenie č. 201/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o opakovanej žiadosti pani Barthovej - 
PROFAX o zaplatenie dlhu z rokov 2017 a súčasne berie na vedomie informáciu o 
možnosti podania žaloby na súde zo strany pani Barthovej - PROFAX aj s možnými 
dôsledkami.

Uznesenie č. 202/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o možnosti podania žaloby na súde zo strany 
pani Barthovej - PROFAX aj s možnými dôsledkami.

Uznesenie č. 203/2019
OZ Podkonice berie na vedomie správu z Finančnej komisie zo dňa 19.11.2019.

Uznesenie č. 204/2019                5:1:0
OZ Podkonice schvaľuje dotáciu 10.000 EUR pre Futbalový odiel A z rozpočtu obce
na rok 2020.
 

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jana Šípková
PROTI: 1 - Michal Vráb
Zdržal sa:  0

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenie č. 205/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje dotáciu 3.000 EUR pre Futbalový oddiel mládežnícke mužstvá 
z rozpočtu obce na rok 2020.

Uznesenie č. 206/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje dotáciu 2.000 EUR pre Rímskokatolícku farnosť Podkonice 
z rozpočtu obce na rok 2020.

Uznesenie č. 207/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje dotáciu 300 EUR pre Lyžiarske múzeum z rozpočtu obce
na rok 2020.

Uznesenie č. 208/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje dotáciu 1.900 EUR pre OZ Podkoničan z rozpočtu obce
na rok 2020 pre účely Crossfit 500 EUR, skokani na lyžiach 500 EUR, Stolnotenisový
oddiel 700 EUR, pani Homolová 200 EUR.

Uznesenie č. 209/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje dotáciu 1.500 EUR pre DHZ Obce Podkonice z rozpočtu obce na 
rok 2020.

Uznesenie č. 210/2019
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o výsledku rokovaní so StVPS, k stanoveniu 
plochy VP na odtok povrchovej vody do kanalizácie

Uznesenie č. 211/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje podpísanie zmluvy so StVPS pre odtok povrchovej vody pre 
plochu verejných priestranstiev po premeraní plochy 24.10.2019.

Uznesenie č. 212/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zazmluvnenie služieb zimnej údržby so spoločnosťou SK Forest 
s.r.o. podľa predloženej zmluvy na obdobie 1.12.2019 - 31.8.2020, za podmienok, ako boli 
aplikované v predošlých obdobiach (500 EUR pohotovosť, 33 EUR/h za výkon služieb 
zimnej údržby bez DPH).

Uznesenie č. 213/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zazmluvnenie služieb odvozu KO so spoločnosťou OZO 
(predpoklad na zvýšenie na 46 EUR/t bez DPH komunálneho odpadu).

Uznesenie č. 214/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zazmluvnenie dodávateľa elektrickej energie pre obec na rok 
2020, súčasný dodávateľ BCF podľa zmluvy a prílohy č.1 uvedené v 11_01 Zmluva BCF 
2020.

Uznesenie č. 215/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje rozdelenie rozpočtovej položky "Transfer / Sociálne" pre 
zdravotne znevýhodnené deti.

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA



Uznesenie č. 216/2019          5:1:0
OZ Podkonice schvaľuje zvýšenie rozpočtovej položky pre podporu Slávnosti 200. výročia 
farského kostola sv. Martina v Podkoniciach o 300 EUR.
 

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jana Šípková
PROTI: 1 - Michal Vráb
Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 217/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje geodetické zamerania vypracovanie Geometrických plánov
pre lokalitu okolia chaty na Plešiach spolu so č chatkami a cesty do Priechoda po hranicu 
chotárov.

Uznesenie č. 218/2019          6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zloženie nasledovných inventarizačných komisií z poslancov:

1. Inventarizačná komisia KD, CHZ, krčma na Hrbe:
 predseda Mgr. Tomáš Kmeť, člen Ing. Michal Vráb

 

2. Inventarizačná komisia Pálenica, OÚ:
 predseda Mgr. Juraj Barla, člen Mgr. Tomáš Kmeť
 

3. Inventarizačná komisia chata Pleše a prísl.:
 predseda Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Tomáš Kmeť
 

4. Inventarizačná komisia ZŠ, MŠ, telocvičňa:
 predseda Ing. Jaroslav Kostúr, člen Mgr. Jana Šípková
 

5. Inventarizačná komisia, DHM, zostavenie zoznamu:
 predseda Ing. Ľuboš Hošala, člen: Jana Gregorová, Mgr. Jana Valentová
 

6. Inventarizačná komisia, finančný majetok, aktíva obce a iný majetok obce:
 predseda Ing. Jaroslav Kostúr, člen Mgr. Juraj Barla
 

7. Exteriérne objekty, rozhlas, osvetlenie, ihriská:
 predseda Patrik Hlinka

Uznesenie č. 219/2019
OZ Podkonice berie na vedomie správu z kontroly NKU na oblasť GDPR a nutnosť prijať 
opatrenia z nej vyplývajúcich.

Uznesenie č. 220/2019
OZ Podkonice berie na vedomie zapojenie sa do projektov v roku 2020 nasledovne:

OOCR - Záchrana Podkonických studní
BBSK  - Tradičná fašiangová zabíjačka
SAŽP - Realizácia altánku na Príslope

Všetky uznesenia (196 - 220) podpísal:

JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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December 2019

16.12.

17.12.

18.12.

19.12.

20.12.

21.12.

22.12.

18.00 - féria

6.30 - féria

NARODENIE PÁNA

9.00 - Sv. Štefana, prvého mučeníka

18.00 - Svätého Jána, apoštola

Svätých Neviniatok, mučeníkov

9.00 - Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa

 

+ Michal a Mária Bobákovci

 

+ Ondrej Ulbrik

0.00 - Za farnosť
10.00 - Za farnosť

 

brat Štefan

 

+ Anastázia a Eduard Budaj

 

Sv. omša nebude

 

Za farnosť

18.00 - féria

6.30 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

6.30 - féria

9.00 - 4. adventná nedeľa

 

+ František Bobák

+ dcéra, manžel, mama

 

+ Helena a Valentín Ivanič

 

+ Jozef Budaj a starý rodičia

+ Božena Očenášová, Libor Očenáš, 
ostatná rodina, rodičia a starí rodičia

 

+ Anna a František Slobodníkoví

 

Za farnosť

30.12.

31.12.

1.1.

2.1.

3.1.

4.1.

5.1.

18.00 - Nepoškvrnené počatie P. Márie

6.30 - féria

18.00 - Svätého Damaza I., pápeža

18.00 - féria

18.00 - Svätej Lucie, panny a mučenice

6.30 - Svätého Jána z Kríža, kňaza

9.00 - 3. adventná nedeľa

 

Božia pomoc pre rodinu Ulbrikovú

 

+ Ján Očenáš

 

+ Milan Vráb, rodičia, starí rodičia

+ Božena Očenášová, Mária Sedliaková, 
rodičia, strí rodičia, ostatná rodina

 

+ rodičia Anna a Viliam Valent a deti

 

+ sestra Emília, brat Ján

 

Za farnosť

18.00 - féria

16.00 - féria

10.00 - Panny Márie Bohorodičky

18.00 - Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naz.

18.00 - Najsvätejšieho mena Ježiš

7.30 - féria

9.00 - 2. nedeľa po narodení Pána

 

+ Štefan Vitališ, Stanislav

 

Za dar lásky

 

Za farnosť

 

+ Alexander, Anna, deti, starí rodičia

 

+ Ondrej Slobodník

 

Za zosnulých kňazov a biskupov

 

Za farnosť

9.12.

10.12.

11.12.

12.12.

13.12.

14.12.

15.12.

23.12.

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

28.12.

29.12.

Spoločná sv. spoveď - 21.12. od 9:00 do 12:00 hod.
Modlitba sv. ruženca v rádiu Lumen - 28.12.

02

FARSKÉ OZNAMY 9.12.2019 - 5.1.2020

Michal Válka, správca farnosti

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

tel.: 0904 218 860
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