
Dňa 23. marca nás čaká okrúhle 75. výročie oslobodenia obce rumunskými vojakmi,  ale 
aj smutné výročie tomu predchádzajúcej tragédie zavraždenia našich spoluobčanov z 11. 
marca 1945. Obidva pamätné dni si pripomenieme pietnou spomienkou, tak Pod dolinkami, 
ako aj pri pamätníku pred obecným úradom. 

Je za nami dôležitá udalosť tohto roka a to parlamentné 
voľby, ktoré po viac ako desaťročí priniesli zmenu vo volebných 
výsledkoch. Zostáva nám dúfať, že to bude zmena viac pozitívna 
ako negatívna, že sa podarí zložiť vládu, ktorá bude dbať na 
poriadok vo veciach verejných, ktorá sa bude vedieť postarať aj o ľudí, ktorí sú odkázaní na 
starostlivosť a podporu a to najmä starších ľudí, rodiny s deťmi a chorých. Počty ľudí, ktorí volili 
strany, ktoré doteraz nevládli vravia o tom, že ľudia čakajú zmenu a to najmä v zdravotníctve, v 
školstve, ale aj zmenu, ktorá bude znamenať spravodlivosť a poriadok na súdoch, na úradoch - 
aby neexistovali len "tí naši ľudia". Písať o korupcii snáď ani nie je potrebné.

Ako každý rok v tomto čase prechodu zimy do jari nastáva po fašiangom uvoľnení obdobie 
pôstu, v ktorom má každý z nás možnosť popremýšľať, ako ďalej... a možno si aj vnútorne 
priznať, kde som chybil, čo som zle urobil, či som niekomu neublížil. Je medzi nami veľa 
klamstiev, ohovárania, ba čo viac - osočovania a z toho plynúceho nepokoja. Bohužiaľ, žijeme 
v dobe, keď nie je problémom povedať niekomu do očí, že je farizej a to aj bez znalosti veci a 
poznania skutočností, ktoré ten dotyčný urobil resp. aký bol zmysel krokov, ktoré urobil. 
Skúsme každý sám porozmýšľať, či mám znalosť a vedomosť, aby som mohol o niekom takto 
hovoriť, čo nás každého oprávňuje takto nekresťansky konať. Ja osobne nebudem reagovať 
na šírené klamstvá a dezinformácie podávané ústne alebo písomne, pretože nie sú hodné ani 
jedného z písmen slovenskej abecedy.  

Prežívame prvé dni mesiaca marec, prvého z jarných 
mesiacov, v ktorom sa zvyčajne prebúdza príroda po zimnom 
spánku. Vzhľadom k tomu, že tohoročná zima nebola poriadna, 
nebude prechod do jari taký badateľný ako v prípade tuhšej zimy.

V poslednú fašiangovú sobotu sme znovu prežili za celkom pekného počasia fašiangovú 
slávnosť - obecnú zabíjačku, ktorú sa už ako tradičnú akciu v obci podarilo zorganizovať aj za 
pomoci sponzorov spoločností Slobreal, PROX a Záhrady Dobrá Niva, za čo im patrí naša 
vďaka. Samozrejme vďaka patrí aj našim hasičom, ktorí mali patronát nad maskami a ich 
sprievodom, ale aj nad varením poctivých bryndzových halušiek, ktoré sa na prvý pokus 
skutočne vydarili. Ďakujeme aj pánovi Danielovi Koctúrovi, ktorý zrealizoval myšlienku 
obnovenia výstav šikovných rúk a umu Podkoničanov. Svojim spevom nás potešili aj naši 
folkloristi z Vysokej. V neposlednom rade je potrebné, okrem už skôr spomenutých, poďakovať 
sa všetkým stabilným pomocníkom, bez ktorých by to nešlo. Je vás však dosť veľa, preto sa do 
úvodníka ani nepomestíte , patrí vám ale VEĽKÁ VĎAKA .
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Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE

KOMPOSTOVANIE 

Dňa 18. februára sa v pohostinstve Podkova uskutočnila prednáška ku kompostovaniu, od 
ktorého si sľubujeme zníženie nákladov na odpady, ale hlavne využitie BIO rozložiteľného 
odpadu. Z odpadu, ktorý vyhadzujeme do "kuka" nádob predstavuje BIO odpad skoro 50 %. Ak 
by sa nám podarilo vďaka kompostérom znížiť produkciu odpadu aspoň o 20 %, znamenalo by 
to úsporu obecných nákladov pri produkcii cca 130 ton odpadu okolo 2500 eur, za ktoré by sme 
mohli postaviť napr. jedno menšie detské ihrisko. Je to na nás všetkých, či sa pridáme. 
Kompostéry sa budú prioritne distribuovať do domácností, ktorých zástupcovia sa zúčastnili 
prednášky. Čas distribúcie bude oznámený. Ak bude potrebné pomôcť s poskladaním 
kompostéra, budú zamestnanci obecného úradu nápomocní.

 

DIGITALIZÁCIA OBECNÝCH KRONÍK A ARCHÍVNYCH FOTOGRAFIÍ

Ivan Barla, starosta obce

Viacerí ste si počas fašiangovej zabíjačky všimli dva bannery, ktoré boli umiestnené na 
zábradlí mosta pred "Pilárov". Bolo zaujímavé sledovať reakcie ľudí a ich diskusie o tom, kto je 
na vystavených fotografiách, z akej je to udalosti, kedy asi boli fotografie vytvorené. Pri 
príprave propagačných materiálov sme veľa pracovali s kronikami a so starými fotografiami. 
Vtedy sme prišli na myšlienku sprístupnenia starých obecných kroník. V nich sú zapísané a 
zachytené skutočne zaujímavé informácie zo 
života obce, ku ktorým sa mnohí z vás vôbec 
nedostanú. Primárnym cieľom je tak kroniky 
ako aj fotografie digitalizovať, aby mohlo byť 
toto naše dedičstvo sprístupnené širokej 
verejnosti. Druhoradým cieľom je záchrana 
týchto kníh, pretože ich originály vykazujú 
značné poškodenie a je potrebné ich opraviť. 
Uvítali by sme, ak by našli spoluobčania, ktorí 
by boli ochotní zapožičať staré fotografie 
zachytávajúce našu obec alebo akcie, aby sa 
aj tieto mohli poskytnúť verejnosti. 

Marec 2020
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PARLAMENTNÉ VOĽBY

HLAS ĽUDU  2  0.37 %

MOST – HÍD  1  0.19 %

Slovenská ľudová strana 1  0.19 %

Slovenská liga 1  0.19 %

PSN   2  0.37 %

Slovenské Hnutie Obrody 1  0.19 %

MÁME TOHO DOSŤ ! 1  0.19 %

VÝSLEDKY VOLIEB DO NRSR 2020

V sobotu 29. februára v našej obci prebiehali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. 
Z celkového počtu 24 politických strán 74% oprávnených voličov v Podkoniciach volilo 
nasledovne:

Počet zapísaných voličov: 748

SOLIDARITA  3  0.56 %

Počet návratných obálok z cudziny: 6

Socialisti.sk  2  0.37 %

Počet odovzdaných obálok osobne: 545

DS   3  0.56 %

Politický subjekt Počet hlasov  %

KDH   41  7.65 %

SMER – SD  111  20.71 %

PS / SPOLU  34  6.34 %

Účasť voličov: 73,66
Počet zúčastnených voličov: 551

Počet platných hlasov spolu: 536

Hlasy pre jednotlivé politické subjekty v Podkoniciach:

ĽS Naše Slovensko 51  9.51 %

SaS   31  5.78 %

ZA ĽUDÍ  23  4.29 %

SNS   18  3.36 %

Štatistické údaje pre Obec Podkonice:

DOBRÁ VOĽBA 18  3.36 %

OĽaNO  125  23.32 %

VLASŤ  9  1.68 %

SME RODINA 58  10.82 %



ŠKOLA

4

Naši malí škôlkári sa s nadšením v druhej polovici februára vybrali do Slovenskej Ľupče na 
predstavenie a zároveň aj výchovný koncert v tamojšej Základnej umeleckej škole. Pani 
učiteľky si pre ne prichystali príbeh o klbku vlny zvanom Guľko Bombuľko. Deti sa zapájali a 
spievali spolu s Guľkom na jeho dobrodružnej ceste po okolí. Nakoniec sa plní zážitkov vrátili 
autobusom, na chutný obed späť do Materskej školy.  

FEBRUÁR V NAŠEJ ŠKOLE

Bc. Ivana Nemkyová

Tak, ako po iné roky, aj tento rok sa 
zmenila škola na miesto plné zábavy, smiechu 
a radosti. V našej škole sa konal karneval. Deti 
sa zmenili na rozličné rozprávkové bytosti a 
zvieratká. A tak sa stalo, že sa na jednom 
mieste stretli princezné, nevesty, čarodejnice, 
piráti, kovboji, lienky, včielky a iné zvieratká. 
Zahanbiť sa nenechali ani pani učiteľky, ktoré 
v kostýmoch privítali deti a spolu sa zabávali 
pri súťažiach a na diskotéke. Aj napriek 
výpadkom elektriny vládla dobrá nálada. Kým 
sa masky veselili, prísne oči porotcov hľadali najkrajšie masky, ktoré sme ocenili diplomom a 
sladkou odmenou, ktorá sa ušla všetkým maskám. Deti si z tohto dňa odniesli množstvo 
krásnych zážitkov a rodičom ďakujeme za pomoc.

 Nastal nám milostivý čas, čas zamyslenia nad sebou, obrátenia sa k Bohu. Pôstne obdobie 
nám dáva priestor, aby sme sa pripravili sláviť s obnoveným srdcom veľké tajomstvo Ježišovej 
smrti a zmŕtvychvstania, ktoré je základom kresťanského života tak jednotlivca, ako aj 
spoločenstva. Kto verí v toto tajomstvo, odmieta klamstvo, podľa ktorého náš život pochádza 
len z nás samých, hoci v skutočnosti sa rodí z lásky Boha Otca, z jeho vôle darovať život v 
hojnosti. Ak však počúvame zvodný hlas „otca lži“, riskujeme, že sa prepadneme do priepasti 
nezmyslov a okúsime už tu na zemi peklo, ako o tom svedčia, žiaľ, mnohé tragické udalosti z 
osobnej i kolektívnej ľudskej skúsenosti.

 Využime tento milostivý čas ako len najlepšie vieme. Uvedomme si, čo všetko pre nás Boh 
spravil a stále robí. Zahĺbme sa do seba, čo robíme my pre Boha, pre seba, pre blížnych, pre 
celé naše spoločenstvo. Nechajme sa viesť pravým hlasom nášho Boha Otca Všemohúceho.

 Na tohoročné Pôstne obdobie by som chcel adresovať slová Pápeža Františka, ktoré 
napísal v apoštolskej exhortácii Christus vivit: „Pozeraj sa na rozopäté ruky ukrižovaného 
Krista a dovoľ, aby ťa znova a znova zachraňoval. A keď sa pôjdeš vyznať zo svojich hriechov, 
ver pevne v jeho milosrdenstvo, ktoré ťa oslobodzuje od viny. Kontempluj jeho krv vyliatu s 
takou veľkou láskou a nechaj sa ňou očistiť. Tak sa budeš môcť vždy znova prebudiť k životu“ 
(123). Kristova Veľká noc nie je udalosťou z minulosti: skrze moc Ducha Svätého je stále 
aktuálna a umožňuje nám s vierou hľadieť na Kristovo telo a dotýkať sa ho v mnohých trpiacich.

Drahí bratia a sestry! 
 

Martin Pečarka, správca farnosti

Marec 2020
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FARSKÉ OKIENKO

HOKEJOVÝ TURNAJ KŇAZOV
 

Na zimnom štadióne v Detve sa v sobotu 8. februára uskutočnil Charitatívny hokejový 
turnaj kňazov Slovenska. Išlo v poradí už o piaty ročník tohto podujatia a prvýkrát mali na ňom 
zastúpenie aj Podkonice. Ako hráč sa ho totiž zúčastnil aj náš p. farár Martin Pečarka, ktorý 
nastúpil za mužstvo BB diecézy a v zaplnenom hľadisku ho podporilo aj niekoľko 
Podkoničanov. 

Vynikajúcu atmosféru mal duel Banskobystrickej diecézy s mužstvom Rehoľníkov 
Slovenska, ktorý skončil víťazstvom nášho mužstva v pomere 7:3. Náš pán farár v tomto 
zápase o 3. miesto nastúpil v útoku a zaznamenal 1 gól a 1 asistenciu. V obrane za BB diecézu 
nastúpil aj nám dobre známy Peter Bajzík, ktorí u nás v Podkoniciach pôsobil s rehoľou 
Saletínov a zúčastnil sa aj osláv 200 rokov nášho kostola. V družstve rehoľníkov predviedol 
vynikajúce hokejové ťahy aj kapucín Noro Pšenčík, ktorý nedávno bubnoval u nás na 
koncerte.

Turnaj vyvrcholil zápasom Spišskej a Košickej diecézy. V závere sa radovali Spišiaci, ktorí 
zvíťazili 3:1.

Keďže turnaj mal aj charitatívny podtón, v závere bola odovzdaná suma vyše 3.000 € pre 
Domov sociálnych služieb v Detve.

Hokejového turnaja v Detve sa zúčastnilo množstvo kňazov, slávnostným vhadzovaním ho 
otvoril otec biskup Marián Chovanec a ceny víťazom odovzdával aj pomocný košický biskup 
Marek Forgáč. Podujatia sa zúčastnila aj legenda slovenského hokeja Dárius Rusnák, ktorý 
si pochvaľoval skvelú atmosféru tohto turnaja.

Už teraz sa môžeme tešiť na ďalší ročník turnaja o rok a určite naň pozývame aj ďalších 
športových priaznivcov podporiť BB diecézu aj nášho pána farára.

Jaroslav Kostúr ml.

Marec 2020
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VAŠE PRÍSPEVKY

Kniha pomôže uspať matkino dieťa, školákom pomôže zvládnuť testy a skúšky, dokáže 
odohnať občasnú ťažobu skutočného života, či spestriť jednotvárnosť všedných dní. Knihy sú 
bránou predstavivosti iného človeka, ktorá nám dovolí vniknúť do jeho mysle a žiť jeho príbeh. 
Pablo Picasso povedal: „Všetko, čo si človek dokáže predstaviť, je skutočnosťou.“ A to je čaro 
kníh.

V súčasnosti sa v nej nachádza približne 5 500 príbehov a na konci tohto mesiaca sa 
môžete tešiť na Deň otvorených dverí, kde budete mať možnosť sami sa presvedčiť, že naša 
knižnica sa snaží držať krok s čitateľmi každej vekovej kategórie. Veď, presvedčte sa sami. 
Myslím, že budete príjemne prekvapení.

Skúsme aspoň v marci párkrát do týždňa vymeniť televíziu za literatúru a spravme pre seba 
niečo dobré. Ak neviete čo čítať, neváhajte a navštívte Obecnú knižnicu v Podkoniciach, 
každý pondelok od 17.00 do 20.00 hodiny. Určite tam čaká, vami ešte neobjavený príbeh. 

Paulína Barlová

MAREC - MESIAC KNIHY

Skvelou formou zvýšenia počtu čitateľov sú napríklad také knižnice. Jednu dokonca máme 
aj u nás, v Podkoniciach! Knižnice vo všeobecnosti spĺňajú staré známe porekadlo „za málo 
peňazí veľa muziky“. To znamená, že v konečnom dôsledku, nie len že ušetríte ale naopak, 
obohatíte sa o kultúrny zážitok. Požičaná kniha vám totiž poslúži rovnakým spôsobom, ako tá 
kúpená.

V marci v roku 1955 sa Ministerstvo kultúry, Zväz československých spisovateľov, ale aj 
obyčajní ľudia, prechovávajúci lásku ku knihe, rozhodli šíriť čaro čítania a zhodli sa, že 
mesiacom knihy sa stane marec. A to nie len tak náhodou. V marci sa totiž narodil aj zomrel 
Matej Hrebenda Hačavský, šíriteľ slovenských a českých kníh. Literatúru zbieral a zachraňoval 
pred zničením a túto Matejovu vášeň ku knihám neoslabil ani fakt, že bol slepý. 

December je známy Vianocami, január otvára nový rok, február je najkratší mesiac. A čo 
marec? Čím je jedinečný? Marec je predsa mesiacom knihy! No ako vznikol takýto prívlastok? 
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VAŠE PRÍSPEVKY

Milí čitatelia,

Teraz však k niečomu novému. Mám na vás prosbu. Rada by som zozbierala príbehy z 
minulosti, ktoré boli spojené s prácami či zábavou na dedine. A taktiež príbehy, ktoré sa viažu 
na vaše osobné zážitky s rôznymi časťami nášho chotáru. Budem veľmi rada a vďačná, keď sa 
rozhodnete prispieť. Stačí ma len kontaktovať a podrobnejšie detaily vysvetlím osobne, 
prípadne mailom. Vopred všetkým ďakujem. 

už dlhšiu dobu uverejňujeme staré 
fotografie v rubrike Historické okienko. Som 
veľmi rada, že sa táto moja myšlienka ujala o 
čom svedčia aj vaše veľmi pekné a pozitívne 
reakcie. Chcem sa veľmi pekne poďakovať 
všetkým, ktorí fotografie doteraz poskytli. A 
určite sa zastavím aj u vás ostatných, keď to 
čas dovolí. 

Keďže kapacitné možnosti spravodaja sú 
obmedzené, teší ma, že sa rozhodla reagovať 
a j  o b e c  a  p o s l a n c i  d a l i  z e l e n ú  n a 
zdigitalizovanie starých fotografií a obecných 
kroník. 

Janka Šípka Šípková

  kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Právna forma: Občianske združenie

Číslo účtu: SK3611000000002621783174

Adresa:  Podkonice 178,  976 41 Podkonice

 

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. Každý 
príspevok je vítaný. Ak máte problém vyplniť tlačivo, pracovníčky obecného úradu vám s tým 
radi pomôžu. Vyhlásenie (z prílohy) spolu s potvrdením o zaplatení dane (od vášho 
zamestnávateľa) odovzdajte do 30. apríla 2020 na daňovom úrade. Všetkým ďakujeme.

Názov: Spolok Podkoničan

IČO:  37957601

SPOLOK PODKONIČAN

Marec 2020



Zdržal sa:  0

 

Uznesenie č. 237/2020

 

ZA:  4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 17. februára 2020

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

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúcich OZ. 
 

Uznesenie č. 235/2020

        Mgr. Tomáš Kmeť, Ing. Jaroslav Kostúr, Mgr. Jana Šípková

OZ Podkonice schvaľuje plán činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020.

I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Juraj Barla, Ľuboš Hošala

Prítmomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje program obecného 
zastupiteľstva obce Podkonice na 17.02.2020. 

III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a uznesení: Jaroslav Kostúr 

Uznesenie č. 236/2020              5:0:0

Zdržal sa:  0

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI: 0

OZ Podkonice berie na vedomie správu z kontroly záväzkov obce Podkonice evidovaných 
v účtovníctve k  30.6.2019.

PROTI: 0

Rokovania sa zúčastnilo 6 poslancov (uvedení sú vyššie). Všetci poslanci však neboli 
prítomní počas celého rokovania zastupiteľstva, preto ich prítomnosť a zároveň hlasovanie  
(ZA : PROTI : ZDRŽAL SA) sú uvedené pod každým uznesením.

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

 

ZA:  4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr

Uznesenie č. 233/2020          4:0:0

PROTI: 0

Uznesenie č. 234/2020             4:0:0  
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní

  

Zdržal sa:  0

Prítmomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 238/2020
OZ Podkonice berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce 
Podkonice za rok 2019.
 

Prítmomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenie č. 239/2020  

Uznesenie č. 240/2020                6:0:0 

I. schvaľuje vykonanie opravy vlastníckeho vzťahu na príslušnom LV v prospech STVS, 
a.s. pre objekt Retranslačná stanica na Plešiach, ktorý bol omylom na LV zapísaný v 
prospech obce Podkonice.

OZ Podkonice berie na vedomie informatívnu správu hlavného kontrolóra obce o stave 
ochrany majetku obce, správe pohľadávok a o výsledkoch kontroly hospodárenia s 
majetkom obce.

 

      Jana Šípková

II. schvaľuje finančný limit do výšky 1.000 € na účel odkúpenia objektu Retranslačnej 
stanice na Plešiach.

Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní

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

PROTI: 0

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Zdržal sa:  0

Uznesenie č. 241/2020

 Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana ŠípkováPrítmomní: 5 - 

za rok 2019.

 

Uznesenie č. 243/2020

Prítmomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 244/2020              5:0:0

 

 

Uznesenie č. 242/2020

OZ Podkonice berie na vedomie správu z finančnej komisie konanej dňa 13.1.2020.

OZ Podkonice schvaľuje výmenu drevín v školskom areáli z pôvodnej topoľovej aleje za 
iný druh drevín.

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 10.2.2020.

  

PROTI: 0

Uznesenie č. 245/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu, že ku dňu 7.2.2020 bol splatený úver 30.000 
EUR, ktorý bol použitý na zaplatenie dlhov z predchádzajúceho volebného obdobia.
 

Prítmomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Zdržal sa:  0

Prítmomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Prítmomní: 5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA



Zdržal sa:  0

OZ Podkonice schvaľuje podpísanie zmluvy medzi obcou Podkonice a STVPS, a.s. na 
odvod povrchových vôd z verejných priestranstiev s navýšeným koeficientu plôch z 30% na 
35% pre rok 2020.

Uznesenie č. 246/2020              5:0:0

 Uznesenie č. 250/2020              4:0:1

  

ZA:    5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Zdržal sa:  1 - Jana Šípková

ZA:  5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

OZ Podkonice schvaľuje vykonanie digitalizácie dvoch kusov starších kroník obce a 
albumov s fotodokumentáciou.

PROTI: 0

 

Uznesenie č. 248/2020              4:1:0

Zdržal sa:  0

OZ Podkonice schvaľuje rozpočtové opatrenie č.1/2020.
Uznesenie č. 249/2020              4:1:0

ZA: 4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

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

  

OZ Podkonice schvaľuje výmenu podlahy (linolea) v jednej triede základnej školy.

PROTI: 0 

PROTI: 1 - Ľuboš Hošala

OZ Podkonice schvaľuje záväzok obce pre združenú investíciu v lokalite námestie za 
podmienok, že Obec Podkonice sa bude podielať na krytí nákladov za depovanie zeminy a 
finálnu povrchovú úpravu.
 

Zdržal sa:  0

Zdržal sa:  0

 Uznesenie č. 247/2020              5:0:0

ZA:    4 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Jaroslav Kostúr
PROTI: 0 

Všetky uznesenia (233 - 250) podpísal:

JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Jubilanti

50 rokov
Pavol Styk (č.d. 301)

Peter Štibraný (č.d. 342)

Jozef Slašťan (č.d. 73)

Jozefína Gregorčoková (č.d. 137)

Anton Budzeľ (č.d. 352)

Janka Šípková (č.d. 259)

65 rokov

89 rokov
Jozefína Slobodníková

                            (č.d. 115)

Narodil sa

Nina Zázrivcová )(č.d. 292

55 rokov
Ľubomír Bobák (č.d. 35)

Ľubica Šípková (č.d. 76)

70 rokov
Zlatica Flašková (č.d. 204)

Jozef Flaška (č.d. 204)

Anna Gregorová (č.d. 124)

Jozef Ivanič (č.d. 128)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

FARSKÉ OZNAMY

Na základe vyhlásenia stanoviska Konferencie biskupov Slovenska 
sa od 10. marca do 23. marca 2020 rušia všetky verejné sväté omše 
a iné aktivity v našej farnosti. Úmysly sv. omší, ktoré boli dohodnuté na 
toto obdobie sa presúvajú na mesiac júl. Ak niekto požaduje odslúženie 
sv. omše na dohodnutý termín, môže sa dohodnúť individuálne s p. 
farárom Martinom Pečarkom na čísle 0908 256 527. Tieto úmysly by boli 
odslúžené neverejným spôsobom na fare.

Zákaz sv. omší podľa nariadenia predsedu vlády SR Petra Pellegriniho prijali biskupi 
Slovenska s veľkou bolesťou, ale žiadajú všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. 
Konferencia biskupov Slovenska ďalej povzbudzuje veriacich k sledovaniu televíznych a 
rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom.

Televízia LUX bude v tomto čase vysielať mimoriadne priame prenosy svätých omší:
Pondelok - piatok:  7:00 12:00 19:00
Sobota:  7:00 18:00
Nedeľa:  10:30 18:00

KBS všetkých pozýva k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s 
dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna 
Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, 
ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k 
tebe s dôverou utiekame!"

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

AKTUÁLNE OPATRENIA V SÚVISLOSTI S KORONAVÍRUSOM

Martin Pečarka, správca farnosti
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Martin Pečarka, správca farnosti
tel.: 0908 256 527

17.3.

21.3.

20.3.

16.3.

18.3.

19.3.

22.3.

18.00 - féria

féria

18.00 - Zvestovanie Pána

7.30 - féria

18.00 - féria

7.30 - féria

5. pôstna nedeľa

 

+ Cyril Očenáš, 1. výročie

 

Sv. omša nebude

 

+ Milan Randa

 

BP a zdravie rodiny Ulbrikovej

 

+ Mária a Alžbeta

 

+ rodičia Vilma a Ondrej, deti, st. rodičia

9.00 - Za farnosť
11.00 - Na úmysel

18.00 - féria

féria

18.00 - féria

7.30 - Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

18.00 - féria

7.30 - féria

4. pôstna nedeľa

 

Za pokoj rodine

 

Sv. omša nebude

+ Anna a Viliam Očenáš
 

+ Zuzana Šajbanová, deti

+ Pavol a Mária Turčanoví
 

deti, rodičia, st. rodičia
 + Juraj a Anna Očenášoví,

9.00 - Za farnosť
11.00 - Na úmysel

1.4.

2.4.

3.4.

4.4.

5.4.

31.3.

30.3.

18.00 - féria

féria

18.00 - féria

7.30 - féria

18.00 - féria

7.30 - féria

3. pôstna nedeľa

+ Ľubomír Očenáš, BP pre rodinu
 

 

Sv. omša nebude

 

+ manžel Peter

 

+ Mária a Jozef Kukučkovci

+ Ondrej, 10. výročie
 

 

+ Helena Šípková, 1. výročie

11.00 - Na úmysel
9.00 - Za farnosť

18.00 - féria

féria

18.00 - féria

7.30 - féria

18.00 - féria

7.30 - féria

Kvetná nedeľa - nedeľa utrpenia Pána

 

+ Lýdia a Róbert Kostúr

Sv. omša nebude
 

+ Františka, Ladislav, Mária, Anton
 

rodičia Adela, Jozef
+ manžel Milan Patráš, 

+ Ľubomír Očenáš, BP pre rodinu
 

 

+ Anna Jamrichová

11.00 - Na úmysel
9.00 - Za farnosť

9.3.

10.3.

12.3.

13.3.

14.3.

15.3.

11.3.

23.3.

24.3.

25.3.

26.3.

27.3.

28.3.

29.3.

Od 10. marca do 23. marca 2020 sa rušia všetky verejné sväté omše - viac info na 11. strane.

FARSKÉ OZNAMY 9.3. - 5.4.2020

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ


