
Mesiac október tradične patrí našim starším spoluobčanom, úcte a pomoci k nim, ktoré by 
sme nemali prejavovať len v októbri, ale po celý rok. Každoročne sa v obci pripravuje stretnutie 
jubilantov, pripomínajúcich v danom roku významné životné jubileum. Tento rok sme plánovali 
pre jubilantov posedenie spolu so žiakmi ZŠ. Keďže situácia je nepriaznivá a staršie osoby majú 
byť chránené pred ochorením, a aj hromadné podujatia majú svoje obmedzenia a limity, 
rozhodli sme sa tohtoročné podujatie zrušiť a jubilantom pripraviť prekvapenie. Milí jubilanti, 
určite na vás nezabudneme. Aj touto cestou vám želáme pokojné prežitie vašich dní 
zaslúženého oddychu, hlavne zdravie a pohodu. 

Obec ponúka tak ako v prvej vlne odvoz a dovoz k lekárovi, do nemocnice, vyzdvihnutie 
liekov z lekárne, ale aj zabezpečenie nákupov práve pre starších ľudí, ľudí zdravotne 
postihnutých alebo ľudí v karanténe. Neváhajte a zavolajte na obecný úrad, kde môžete svoje 
požiadavky nahlásiť a dohodnúť formu pomoci. Na poslednom obecnom zastupiteľstve bol 
poslancami odsúhlasený dovoz a rozvoz stravy podľa preferencie stravníkov z dvoch 
prevádzok. Od pondelka 5.10. bude možné odoberať stravu už aj zo školskej jedálne. Druhou 
možnosťou je aj naďalej dovoz jedla od externej spoločnosti, od ktorej berieme stravu od 
nástupu prvej vlny pandémie. Z obidvoch prevádzok musí byť strava distribuovaná výlučne v 
jednorazových nevratných obaloch. 

Milí spoluobčania,
mesiac október sa začal veľmi netradične a to 
vyhlásením núdzového stavu z dôvodu vysokých 
nárastov počtu nakazených ľudí na ochorenie COVID-
19. Možno sme si na začiatku leta vydýchli, že tú prvú 
fázu sme prežili veľmi dobre a možno sme sa aj 
mentálne nastavili tak, že spomínaná druhá fáza 
pandémie sa nás nebude znovu nejako výrazne  
dotýkať. Bohužiaľ čísla sú nekompromisné. 
Nezostáva nič iné, iba rešpektovať nariadenia odborníkov z radov epidemiológov a dodržiavať 
obmedzenia, ktoré sú pre jednotlivé oblasti a činnosti stanovené. Signály zhoršujúcej sa 
situácie prichádzali od konca prázdnin, preto boli prijaté odporúčania pre školy už na začiatku 
školského roka, naši žiaci našťastie nemusia používať rúška. Došlo aj k uzatvoreniu našej 
telocvične a k obmedzeniu prístupu "mimoškolských" ľudí, teda ľudí z radov verejnosti, ktorí 
telocvičňu pravidelne využívajú. Toto sa nestretlo s ich porozumením, ale ani riaditeľka ZŠ ani 
štatutár obce za obec ako zriaďovateľa ZŠ nebudú niesť riziko s prípadných dopadov výskytu 
COVID-19. V tejto situácii o to viac platí „radšej hamovať, ako banovať“. Prosíme o pochopenie. 
Keď odporúčania a obmedzenia pominú, bude vykúrená telocvičňa prístupná aj verejnosti.

Chceme veriť, že aj napriek zložitej situácii, ktorej spoločne čelíme, dokážeme 
plnohodnotne vnímať čaro farieb  jesennej prírody a prežiť pekné jesenné októbrové dni.
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V dňoch od 7.10. do 24.10. bude prebiehať v našej obci zber 
elektroodpadu. V tomto termíne každú stredu od 18:00 do 19:00 hod. a 
každú sobotu od 8:00 do 9:30 hod. bude od vás preberať pracovník obce 
elektroodpad v žltej búdke pri starom cintoríne. Touto cestou by sme chceli 
poprosiť všetkých občanov, aby nenechávali elektroodpad pred žltou búdkou 
mimo stanovený čas zberu alebo pohodený pred hasičňou resp. inom mieste 
v obci.

ELEKTROODPAD

OBJEMNÝ ODPAD

Nájomné zmluvy na hrobové miesta v oboch cintorínoch na obdobie rokov 
2020 - 2029 sa začnú vybavovať po 20. októbri. Nájomcovia budú podpisovať 
zmluvy na 10 rokov. Nájomné v zmysle schváleného uznesenia OZ č. 
227/2019 za jeden hrob je 10 eur na 10 rokov, za dvojhrob 20 eur na 10 rokov, 
za jeden urnový hrob 5 eur na 10 rokov. Za detský hrob do 15 rokov sa neplatí. 
Presný termín začiatku vybavovania nájomných zmlúv bude oznámený 
cestou oznamu obecným rozhlasom a SMS.

Na základe vykonaného prieskumu medzi stravníkmi - staršími 
spoluobčanmi, z ktorého vzišla vzácna zhoda pre odber stravy medzi 
školskou jedálňou a externou spoločnosťou, bol predložený poslancom OZ 
návrh, aby bola strava rozvážaná z obidvoch prevádzok podľa výberu 
stravníkov. Tento návrh bol poslancami odsúhlasený. Strava zo školskej 
jedálne sa bude rozvážať v jednorazových nevratných obaloch od 5.10.2020.

V mesiaci október bude v našej obci prebiehať zber objemného odpadu 
prostredníctvom veľkokapacitného kontajnera. V čase od 19.10. do 23.10. 
bude v našej obci pristavený kontajner, o ktorého polohe v obci budete 
informovaní obecným rozhlasom. Žiadame občanov, aby do kontajnera 
nevhadzovali pneumatiky, nakoľko je potom problém s odovzdaním 
kontajnera na skládke.

STRAVOVANIE STARŠÍCH SPOLUOBČANOV 

NÁJOMNÉ ZMLUVY NA HROBOVÉ MIESTA NA 10 ROKOV

ÚPRAVA URNOVÉHO HÁJA

Obci Podkonice bolo minulý týždeň oznámené, že z dôvodu pochybení na strane MAS 
BBGMP by bolo vhodné vziať späť našu žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Je na 
zamyslenie, že pre chyby organizácie, ktorá má práve radiť, "aby bol projekt správne podaný", 
dochádza ku tak závažným chybám, ktoré nie je možné opraviť doplnením alebo zmenou, ale 
ešte v procese vyhodnocovania MÁME túto žiadosť stiahnuť. Zvažujeme aj alternatívu počkať 
na vyhodnotenie a následne sa odvolať.

A keďže tak veľmi sľubované a očakávané peniaze na nové oplotenie a chodníky v novom 
cintoríne z vyššie uvedeného dôvodu ani po ročnom čakaní tak skoro neprídu, obecné 
zastupiteľstvo rozhodlo o rozšírení súčasného urnového hája o ďalších sedem hrobov.  Práce 
budú vykonané po sviatku Všetkých svätých a Pamiatke zosnulých, preto vás prosíme o 
porozumenie, nutný priestor ku prácam bude vyznačený.

OBEC INFORMUJE
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Minimálne už celý september prebiehajú dezinfekčné opatrenia na verejných 
priestranstvách v obci, obecných budovách, v základnej škole s materskou škôlkou. Môžeme 
samozrejme predpovedať, že okrem obmedzení, ktoré na jar zabrali, budeme vystavení znovu 
aj finančným dopadom, ktoré sa neodvážia ekonómovia teraz ani len odhadnúť. Konzervatívny 
a opatrný prístup narábania s peniazmi, s ktorým pracujeme, je dôležitou pomocou pri 
stabilizácii finančnej pozície obce. Spolu s poslancami nás čakajú rozhodnutia ako ušetrené 
peniaze využiť, mali by sme mať na pamäti našu pripravenosť na čerpanie EURO peňazí, 
ktorými teraz politici šermujú. Preto príprava projektovej dokumentácie na infraštruktúru obce, 
energetickú efektívnosť prevádzky budov a celkový rozvoj obce by mali byť našou prioritou!  

 Ivan Barla, starosta obce 

FINANČNÁ POZÍCIA OBCE 

Popri minuloročnom splácaní rôznych neuhradených záväzkov a dlžôb z minulého 
volebného obdobia, ktoré bolo potrebné splatiť,  sa nám podarilo aj "prišporiť" niečo okolo 
15.000 eur, ktoré sme chceli v roku 2020 použiť na investície. Je našou záťažou, že stále 
nemáme doriešené dva staré záväzky z roku 2017, ktoré nám hrozia až súdnou dohrou, 
pretože postoje nás a našich partnerov sú značne odlišné. Bohužiaľ po roku 2019, po roku 
splácania, sme aj v tomto roku 2020 vystavení ďalším nemilým okolnostiam a to negatívnym 
finančným dopadom spôsobených pandémiou ochorenia COVID-19. Tieto dopady boli do 
konca mesiaca august pre našu obec vyčíslené ministerstvom financií celkom na mínus 
16.852 eur. Čiže to čo sme mali „našporené“, sme museli na jar vybrať a financovať základnú 
prevádzku obce, pretože výnos z podielových daní fyzických osôb nebol taký, ako sme 
rozpočtovali pre tento rok. A to sme ešte museli vykonať viaceré protiepidemiologické 
opatrenia, ktoré nám boli nariadené, alebo boli vykonávané ako pomoc občanom. Aktuálne sa 
finančná pozícia obce pohybuje na takej úrovni, aby sme vedeli prežiť dva mesiace, ak by došlo 
k ďalším prepadom na podielových daniach. Na prevádzkových účtoch obce a ZŠ sme k 1.10. 
disponovali sumou nad 80.000 eur. 

Dostupnosť peňazí "vo vrecku" je dôležitý faktor a to hlavne v 
krízových časoch. Preto som predložil na rokovanie OZ návrh a 
požiadal poslancov, aby zvážili ponuku štátu, ktorý sa rozhodol  
mínusy z podielových daní vo výške 16.852 eur ponúknuť našej 
obci ako návratnú bezúročnú výpomoc. Ďakujem poslancom, 
že tento návrh schválili, určite bude využitý v prospech nás 
všetkých, podľa rozhodnutí poslancov a popritom aj ako 
finančná rezerva na prípadné horšie časy. Finančnú výpomoc 
bude nutné splatiť v rokoch 2024 až 2027 po 1/4 jej hodnoty, ale to už budú pod vplyvom 
očakávanej inflácie hodnotovo úplne iné peniaze. V čase, keď pripravujeme tento článok, bol 
ohlásený núdzový stav od 1.10. a znovu prijaté zásadné opatrenia proti šíreniu ochorenia 
COVID-19. Čo to pre nás finančne ako obec bude znamenať zatiaľ nevieme špecifikovať. Sme 
ale  pripravení zabezpečiť všetky nám uložené úlohy podľa pokynov nadriadených štátnych 
orgánov.

Október 2020

Žiadame občanov aby veci, ktoré by zniesli odklad, riešili s obecným úradom najskôr 
telefonicky  resp. mailom, kde sa dohodne postup k vyriešeniu ich záležitosti. Neodkladné veci 
riešime v štandardných úradných hodinách. Prosíme dodržiavať protiepidemiologické 
opatrenia - nosiť rúška, dodržiavať odstup a dezinfikovať ruky (ľahko zapamätateľné ako 4 R - 
rúška, ruky, rozostupy a rozum). 

COVID-19 
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- vytvoriť stavebné parcely pokiaľ možno vlastnené jediným vlastníkom (minimálna 
výmera stavebnej parcely je 400 m2, rozhodovať o veľkosti výmery budú sami 
vlastníci), vlastníci, ktorých výmera nedosahuje minimálnu výmeru pre stavebnú 
parcelu budú mať spoluvlastníkov

JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

Súčasný právny poriadok poskytuje možnosť scelenia pozemkov aj pre individuálnu 
výstavbu formou "Jednoduchých pozemkových úprav" (ďalej JPÚ). Zo zachovanej 
dokumentácie na OÚ je zrejmé, že v roku 2017 sa k tejto forme pozemkových úprav robili 
prípravné kroky, no akosi zastali a práce nepokračovali. Preto som s podporou odborníkov v 
tejto oblasti pripravil na OZ dňa 21.9.2020 prezentáciu pre poslancov OZ o základných 
princípoch a procesoch JPÚ. Poslancom OZ bude predložený návrh na realizáciu JPÚ, ktorý 
pripraví stavebná komisia. Poslanci budú možno rozhodovať v tomto volebnom období o 
najdôležitejšom kroku pre obec a to realizácii JPÚ. Musia zvážiť a rozhodnúť o rozsahu JPÚ, 
teda ktoré rozvojové zóny zahrnuté v ÚP majú podliehať spracovaniu cez JPÚ. Asi 
najzaujímavejšia je lokalita NIVA, ďalej Za hornými humnami a Brodok - oproti pálenici. 
Samozrejme od veľkosti lokality, množstva vlastníkov sa odvíjajú aj financie.

Proces JPÚ v praxi znamená zmenu hraníc pozemkov a vlastníckych vzťahov k novým 
parcelám. Možno ich pomenovať pojmom komasácia alebo sceľovanie pozemkov. Realizujú 
sa podľa zákona č. 330/1991 Zb., sú riadené pozemkovým a lesným odborom príslušného 
okresného úradu. Všetci vlastníci sú si rovnocenní a rovnako sa pristupuje ku súkromnému 
vlastníctvu, vlastníctvu obce a štátu, ale aj neznámych vlastníkov. Predpokladaná doba trvania 
celého projektu JPÚ je 2 až 3 roky, berúc do úvahy informácie od spoločností, ktoré tieto práce 
realizovali.

Ak chcú mladí a možno aj postarší ľudia stavať v Podkoniciach rodinný dom (ďalej RD) a 
nepatria medzi šťastlivcov, ktorým predkovia zanechali "čistú" pripravenú parcelu, majú smolu. 
Obec schválila v decembri 2014 územný plán obce (ďalej ÚP) s novými zónami na výstavbu, 
ktorý bol doplnený v roku 2016 o ďalšie zóny. Napriek týmto krokom, ktoré mali byť základom 
na prípravu lokalít pre výstavbu RD, sme nepokročili v príprave ďalej a perspektíva pre 
potenciálnych stavebníkov nie je príliš radostná.

- zjednodušiť vlastnícke vzťahy

- zabezpečiť prístup ku každej parcele zahrnutej do JPÚ.

KROK K VÝSTAVBE RODINNÝCH DOMOV V NOVÝCH LOKALITÁCH

Hlavnými cieľmi pre prípadné JPÚ v obci Podkonice v akomkoľvek rozsahu lokalít bude:

Najperspektívnejšími sa javia zóny Za Hŕbkom, záhrady na Hôrke smerom ku Nive (na 
strane pod školou). Takmer všetky parcely v zónach zahrnutých v ÚP obce vykazujú veľkú 
vlastnícku rozdrobenosť (jednu parcelu vlastnia aj desiatky spoluvlastníkov). Ich 
vysporiadanie samotnými podielnikmi je viac menej nereálne. Každá nová zóna zástavby 
vyžaduje priestor a investície na vybudovanie inžinierskych sietí - vodovod, kanalizácia, 
elektrika, telekomunikácie a dopravných komunikácií. Tieto aktivity musí urobiť obec, ale môže 
aj iný subjekt. Takéto veľké investičné zámery nie je možné realizovať z peňazí jedného ani 
dvoch, ale viacerých volebných období, pretože obec bude nutne čerpať úverové zdroje. Z 
tohto dôvodu je nutná a potrebná zhoda občanov a obce, aby sa takáto aktivita mohla 
realizovať. 

- vytvoriť dostatok spoločných priestorov, ktoré umožnia dostupnosť k jednotlivým 
parcelám, ako sú komunikácie, odstavné plochy, chodníky, pásy z izolačnou zeleňou 
zeleň, plochy na verejný účel - miesta pre kontajnery resp. občianska vybavenosť a 
pod.
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Potrebu výmery spoločných priestorov pre inžinierske siete znášajú všetci vlastníci 
projektu, pomerne k svojmu vlastníctvu. Maximálna zákonom povolená hodnota na spoločné 
priestory je stanovená na 25% vlastníctva. Konečný podiel pre spoločné priestory odsúhlasia 
vlastníci. Podľa zákona prejdú spoločné priestory do vlastníctva obce, pričom obec je zo 
zákona povinná zabezpečiť starostlivosť o tieto spoločné priestory (napr. odpratávanie snehu, 
vývoz smetí, dostup hasičov a sanitiek, vhodné uloženie sietí). Obec nemôže tieto spoločné 
priestory v budúcnosti previesť na iného vlastníka ani zaťažiť. Ak rozloha spoločných 
priestorov odsúhlasených vlastníkmi nezabezpečí obci možnosť starať sa o spoločné 
priestory, obec s vysokou pravdepodobnosťou odstúpi od zámeru realizovať JPÚ na náklady 
obce.

Po rozhodnutí poslancov OZ začne ako prvý krok príprava podkladov pre proces JPÚ. 
Preto verme, že poslanci pochopia význam tohto pre obec dôležitého projektu, ktorý môže 
výrazne podporiť celkový rozvoj obce, udržať mladé rodiny, zhodnotiť pozemky. V súčasnosti 
neexistuje iný nástroj na vyriešenie územia vo veľkosti plochy lokality NIVA, Za hornými 
humnami, prípadne ďalšie. O všetkých krokoch prijatých na základe rozhodnutia obecného 
zastupiteľstva obce vás budeme informovať. 

Ak vlastníci pozemkov odsúhlasia potrebné percentá plochy pre spoločné priestory, obec 
Podkonice bude môcť financovať náklady spojené s JPÚ vrátane zápisu nových parciel na listy 
vlastníctva. Ale o tom či sa JPÚ budú realizovať, ako bolo písané skôr, musia najskôr 
rozhodnúť poslanci obecného zastupiteľstva.

Druhým a podstatne kľúčovým bodom celého procesu bude ROZHODNUTIE súčasných  
vlastníkov pozemkov nachádzajúcich sa v riešených lokalitách. Na to, aby proces JPÚ začal je 
potrebný súhlas vlastníkov nadpolovičnej výmery riešených pozemkov. Za nich nebude 
rozhodovať ani obec ani okres, ani štát. Len oni urobia rozhodnutie, ktoré ovplyvní či súčasný 
vlastnícky stav bude zmenený tak, aby vytvoril podmienky pre ďalšie kroky vedúce k príprave 
lokality na výstavbu rodinných domov.

Ivan Barla, starosta obce
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Ako sme vás v aprílovom čísle obecného spravodaja informovali, obec prijala peňažný dar 
vo výške 2.000 eur, ktorý nám poskytla Nadácia TA3 zastupovaná Mgr. Petrom Káčerom. 
Uvedená suma nám veľmi pomohla v čase nábehu prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19, 
keď nám pokryla z väčšiny zakúpenie ochranných rúšok pre všetkých občanov obce. Už v čase 
prijatia daru vznikol "vnútorný" záväzok vyplývajúci zo spolupatričnosti, ktorý zosilnel, keď v 
programoch TA3 išli upútavky na charitatívne podujatie Káčer na bicykli 2020, ktorým sa pán 
Káčer cez ním spravovanú nadáciu snaží pomôcť zdravotne postihnutým. Sám veľmi dobre 
vie, aké dôležité je pomáhať tým, ktorým jeho pomoc môže pomôcť v ich neľahkom položení. 
Na obecnom zastupiteľstve konanom dňa 22.6.2020 som navrhol, aby obec ako akt vďačnosti, 
spolupatričnosti a solidarity poskytla Nadácii TA3 dar vo výške 500 eur na podporu aktivít pre 
zdravotne postihnutých ľudí. Dovolím si poďakovať poslancom, ktorí tento návrh svojim 
hlasom podporili a prejavili tak veľkú spolupatričnosť so zdravotne postihnutými, ako aj so 
snahou Mgr. Káčera pomáhať druhým.

Z Nadácie TA3 sme obdržali list podpísaný jej správcom, z ktorého si dovolím citovať: 
„Dovoľte mi poďakovať sa vám za podporu charitatívneho podujatia Káčer na bicykli 2020. 
Vážim si Váš záujem a ochotu pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Takáto spätná väzba zo strany 
najvyššieho zástupcu obce Podkonice ma príjemne zaskočila a potešila. Ubezpečujem Vás, 
že Váš príspevok bude využitý v súlade so štatútom Nadácie TA3. V mene tých, ktorým 
pomáhane, Vám ešte raz srdečne ďakujem! Zachovajte nám svoju priazeň prosím. Prajem 
všetko dobré a veľa zdravia! S úctou Mgr. Peter Káčer, správca Nadácie TA3.“

                                 Ivan Barla, starosta obce

Aj u nás v obci od roku 2017, sa na návrh niektorých poslancov snažíme pomôcť formou 
peňažného daru našim mladým spoluobčanom, ku ktorým bol život menej priaznivý a tak 
aspoň symbolicky pomôcť v ich položení. Za žiadne peniaze sa zdravie nedá kúpiť, ale možno 
sú na niečo užitočné. Ak máte aj Vy vo svojom okolí mladú osobu so zdravotným postihom, 
ktorá by potrebovala pomôcť, dajte nám na OÚ vedieť, pri rozdeľovaní financií bude zahrnutá 
do okruhu osôb, ktorým bude poskytnutá dotácia, z alokovanej rozpočtovej položky na to 
vytvorenej v rozpočte obce pre tento rok.

OBEC INFORMUJE

Nadáciu TA3 môžete podporiť aj vy osobne zaslaním sms v hodnote 1 € na číslo 832. 
Vďaka Vašej podpore môže Nadácia TA3 meniť životy ľudí k lepšiemu. Viac informácií nájdete 
na stránke: https://www.ta3.com/nadacia-ta3.html
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SEPTEMBER V ŠKOLE

Skončili sa prázdniny plné ničnerobenia a nasledujúcich desať mesiacov budú žiaci 
nasávať nové vedomosti. Prvý školský deň sme privítali nové deti a odštartovali sme nový 
školský rok v plnej sile. Tešíme sa na nové zážitky. 

Naša škola patrí na semafore do zelenej farby. Do budovy je stále zakázaný vstup rodičom 
aj návštevníkom, či iným osobám nepracujúcim v základnej a materskej škole. Vstup je možný 
len so súhlasom riaditeľky a vypísaným tlačivom o bezinfekčnosti návštevníka školy. Do 
materskej školy má povolený vstup jedna osoba sprevádzajúca dieťa, pri dodržaní prísnych 
hygienických pravidiel R-O-R (rúško - odstup - ruky).

V prvých mesiacoch sa školáci musia vzdať aj obľúbených krúžkov. Počas hodín telesnej 
výchovy by sa predbežne nemali využívať priestory telocvične. Cvičí sa vonku, pokiaľ počasie 
dovolí. Obmedzenia platia aj pre bazény, posilňovne či školy v prírode.

Momentálne u nás prebieha jesenná súťaž „Jeseň – pani bohatá“, kedy môžete svoje 
jesenné výtvory odovzdať v čase 19.10. – 23.10. Tešíme sa! 

 V septembri nás za sprísnených opatrení navštívil pán Budinský z Očovej. V podobe 
výchovného koncertu, zameraného na spoznávanie archaických hudobných nástrojov, nám 
predstavil okrem hudobných nástrojov aj časti kroja. Nechýbala samozrejme fujara, píšťala, 
handrárska píšťalka, gajdy, drumbľa, okarina, heligónka harmonika, pastiersky bič, 
krumhorna. Najzaujímavejšia bola pre deti hra na rúru od vysávača.

Začiatok školského roka je poznačený vírusom COVID-19, preto sú žiaci povinní nosiť 
rúška, pričom na prvom stupni majú rúška iba odporúčací charakter. Povinné je pri vstupe do 
budovy  použiť dezinfekciu. 

Ministerstvo vypracovalo pre školy manuál opatrení. Školy sa riadia aj semaforom, ktorý má 
zelenú, oranžovú a červenú fázu. Zelená je bezpečná, oranžová sa zavádza pri podozrení na 
nový koronavírus u jedného žiaka alebo zamestnanca školy. Červená fáza obsahuje zoznam 
opatrení v prípade niekoľkých potvrdených prípadov u žiakov alebo pedagóga.

Kolektív ZŠ s MŠ

ŠKOLA
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prišiel čas, keď slniečko začína na nás vykúkať spoza mrakov 
čoraz častejšie. Slnečné leto je za nami aj s časom, ktorý sme 
strávili oddychom, s radosťami s rodinou, priateľmi, a nie v 
poslednom rade s Bohom. Leto, kde sme sa mohli znova 
nadýchnuť a hľadieť s pokojom a radosťou. Aj keď prichádza čas, 
kedy zem si žiada svoj oddych, dni sa skrátia, nastane viac  ticha, 
prídu nové skúšky, naša radosť zo životov nemusí odchádzať. Každá časť našich životov 
prináša pokojné chvíľky, a aj tie, ktoré skúšajú našu trpezlivosť. Svätý Izák Sýrsky vraví, že v 
čase pokoja nemáme byť vzdialení od Boha, a v čase skúšky nájdeš Boha, ktorý sa bude k tebe 
ponáhľať. Noemova Archa bola postavená v čase pokoja a jej drevo bolo vysadené Bohom 
stovky rokov pred tým. V čase hnevu sa stala útočišťom pre spravodlivých. V týchto slovách je 
veľké poučenie pre naše životy. Vieru a vzťah s Bohom nám nikto nemôže darovať. Mnohí nás 
môžu k tomu povzbudzovať slovom aj príkladom, ale vstúpiť do vzťahu s Bohom ostáva len na 
našom úsilí. Ak v čase pokoja nemáme úsilie o vzťah s Bohom, môžeme očakávať, že čas 
skúšky nás nájde nepripravených, neschopných správne reagovať. 

Túto úlohu v našich život zohráva aj Cirkev, sviatosti, kňazi, sv. omše, kde sa nám dáva živý 
Boh v chlebe a víne. Tieto chvíľky nás povzbudzujú a vedú do osobného vzťahu s Bohom. Do 
vzťahu, ktorý nám nikto nemôže zobrať. Preto verím milí veriaci, že aj keď znova prichádzajú 
ťažšie chvíle, kde osobné kontakty a stretnutia budú obmedzené, my sme pripravení zostávať 
v osobnom vzťahu s Bohom. Že čas, ktorý sme mali bol nám darom, a aj ním zostane. Cirkev sa 
vždy starala o svojich veriacich a aj v nastávajúcom nepriaznivom čase to nebude inak. Preto 
využívajte milosti, sviatosti, ktoré vám v rámci rešpektovania všetkých opatrení my kňazi 
budeme ponúkať.

Milí farníci,

Martin Pečarka, správca farnosti

Nezabúdajte jeden na druhého, všímajte si suseda, priateľa aj nepriateľa. Myslite na to, že 
ľudia sa môžu cítiť v týchto časoch opustení. Gesto podávania rúk, ktoré sa nahradilo 
pohľadom, nech je pohľadom s úsmevom a radosťou ku blížnemu. Odstup, ktorý je nutné 
dodržiavať, aby sa nestal odstupom sociálnym. Snažme sa byť napriek všetkému blízko pri 
človeku. V tomto všetkom nech nás Pán vedie, ochraňuje a požehnáva.

FARSKÉ OKIENKO

Milí veriaci, ako isto viete, od 1. októbra môžeme byť účastní na jednej sv. omše v 
maximálnom počte 50 ľudí (vnútri + vonku) a sú do neho zahrnutí aj kňaz, kostolník, 
asistencia a podobne. Počas týždňa (pondelok - piatok) je tento počet sledovaný, ale 
nepresahuje stanovený limit, preto nie je potrebné sa na tieto omše voped prihlasovať. 

Nedeľné sv. omše máme tri: o 7:30 hod. (nad 65 rokov), o 9:00 hod. a 10:30 hod. Na tieto 
omše je potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom tabuľky na www.NasePodkonice.sk. 
Od soboty 17.10. pribudne aj ďalšia omša o 18.00 s platnosťou na nedeľu, na ktorú sa tiež 
môžete vopred prihlásiť.  Ak sú už všetky miesta v tabuľkách zaplnené, zapíšte sa do stĺpca pre 
čakateľov. Môžete tiež skúsiť osloviť konkrétneho človeka v tabuľke a s ním si dohodnúť 
výmenu miest medzi sv. omšami. S podobnou požiadavkou môžete osloviť členov farskej rady 
alebo p. farára (tel. 0908 256 527). Budeme sa to snažiť vyriešiť k spokojnosti všetkých.

Každú nedeľu o 9:00 hod. vám prinesieme aj priamy prenos sv. omše z nášho kostola 
prostredníctvom nášho YouTube - Farnosť Podkonice. Naši biskupi udelili dišpenz od povinnej 
účasti veriacich na nedeľných bohoslužbách. Dišpenz platí od 1. októbra, až do odvolania.  

SV. OMŠE V NAŠEJ FARNOSTI
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jubilanti

50 rokov
Dana Slováková

Vladimír Patráš

Marián Majerík

65 rokov

75 rokov
Elena Priesolová

70 rokov
Milan Lupták

55 rokov
Zdenka Lachmann

Katarína Bobáková

Milan Šajban

Opustili nás Marcel Koctúr - 50 rokov

HISTORICKÉ OKIENKO

Narodili sa Matúš Patráš

Zalovte vo svojich škatuliach a 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

Dáme gól...
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Rokovania sa zúčastnili 4 poslanci (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete 
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer 
hlasov zapísaný ako 4:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, je toto 
hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.

Prítomní poslanci: 4 -  Mgr. Juraj Barla, Mgr. Tomáš Kmeť, Ing. Jaroslav Kostúr, 
        Mgr. Jana Šípková

Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh 
programu Obecného zastupiteľstva na deň 21.09.2020 s presunom bodov programu 4, 5, 6, 
7, 8 za bod programu 24.

PROTI: 0

UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 21. septembra 2020

Uznesenie č. 299/2020          4:0:0

 

ZA:  4 - Juraj Barla, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Zdržal sa:  0

I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Juraj Barla a Tomáš Kmeť

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

Uznesenie č. 301/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o možnosti a procese JPÚ pre lokalitu NIVA.

Uznesenie č. 302/2020             4:0:0

Uznesenie č. 303/2020      

II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Jana Šípková

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu k projektu sektora urnových hrobov v cintoríne
a schvaľuje vytvorenie ďalších hrobových miest v terajšom urnovom háji.

OZ Podkonice schvaľuje doplnok č.1. K VZN 4/2019 podľa predloženého návrhu.

Uznesenie č. 300/2020             4:0:0  
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní

Uznesenie č. 304/2020   

Zdržal sa:  1 - Tomáš Kmeť

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave spracovania Doplnku č.2 k ÚP obce a 
schvaľuje zotrvanie obce na pôvodnom rozsahu zadania pre doplnok č.2 k ÚP obce (podľa 
uzn. OZ č. 269/2020) pre proces prerokovania pripomienok k návrhu doplnku č. 2 k ÚP.

PROTI: 1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 305/2020 - NESCHVÁLENÉ     2:1:1 

 

ZA:  2 - Juraj Barla, Jaroslav Kostúr

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o aktuálnom stave projektu na projekt 
rekonštrukcie oplotenia a komunikačných trás v cintoríne.

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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Uznesenie č. 308/2020  

Uznesenie č. 306/2020 - NESCHVÁLENÉ     0:4:0
OZ Podkonice schvaľuje odpustenie nájmu v období sťaženého obdobia z nájomnej 
zmluvy na Chatu Pleše.
 

ZA:  0 - Juraj Barla, Jaroslav Kostúr, 
PROTI: 4 - Juraj Barla, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o znížení výnosu z podielových daní pre rok 
2020 pre obec Podkonice a schvaľuje čerpanie návratnej finančnej výpomoci pre obec vo 
výške 16.852 EUR na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o stave zmluvy o prevádzkovaní ČOV. 

PROTI: 0 

Uznesenie č. 312/2020        4:0:0  

Uznesenie č. 307/2020          4:0:0

Zdržal sa:  0 - Tomáš Kmeť

OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o poskytnutých daroch už prijatých alebo 
zamýšľaných a schvaľuje prijatie daru - dodávkového motorového vozidla od obchodnej 
spoločnosti.

Uznesenie č. 310/2020        3:0:1  

Uznesenie č. 309/2020          4:0:0 
OZ Podkonice schvaľuje odber a rozvoz stravy pre dôchodcov kombinovane podľa priania 
dôchodcov zo školskej jedálne a externej jedálne.

Zdržal sa:  1 - Jana Šípková

Uznesenie č. 311/2020        4:0:0 

V Podkoniciach 23.9.2020

OZ Podkonice schvaľuje zaradiť do rozpočtového opatrenia č.2 rozpočtu obce na rok 2020 
výdajovú rozpočtovú položku Príspevok pre školákov navštevujúcich ZŠ v Podkoniciach vo 
výške 650 EUR a jej rozdelenie pre prvákov 50 EUR a žiakov ostatných ročníkov ZŠ 
Podkonice po 30 EUR.

Všetky uznesenia (299 - 312) podpísal:

OZ Podkonice schvaľuje zrušenie GPS navigáciu na motorových vozidlách Dacia a KIA, 
ktoré sú v majetku obce Podkonice

ZA:  3 - Juraj Barla, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr

Body programu OZ obce Podkonice č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 17, 22, 24 boli po súhlase 
prítomných poslancov OZ presunuté na rokovanie najbližšieho OZ obce Podkonice.  

POZNÁMKA

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
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FARSKÉ OZNAMY 12.10. - 8.11.2020

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

22.10.

24.10.

19.10.

21.10.

20.10.

23.10.

25.10.

18.00 - féria

féria

18.00 - Sv. Šimona a Júdu, apoštolov

7.30 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

VŠETKÝCH SVÄTÝCH

10. výr.
 + Anna Bittner a Jozef Bittner,

Sv. omša nebude
 

 + rodičia Štefan a Terézia Pavlík,
Ondrej a Ľudmila Gonšenicoví

 

+ Marienka a Petrík Turčan

+ Mária a Emil Barla
 

+ Ján Mojžiš

18.00 - féria

féria

18.00 - féria

7.30 - Sv. Jána Pavla II., pápeža

18.00 - féria

18.00 - féria

 

+ manžel Ondrej Krajči, 1. výr.

 

Sv. omša nebude

+ Milan Pavlák, 2. výr.
 

+ rod. Ivanič, Martin,
Juliana a syn Ján

 

+ manžel Martin

 

+ Stanislav Gregor a rodičia

7.11.

3.11.

8.11.

6.11.

5.11.

4.11.

2.11.

18:00 - féria

féria

18.00 - féria

7.30 - Sv. Terézie od Ježiša, panny

18.00 - féria

18.00 - Sv. Ignáca Antiochijského, biskupa 

+ Cyril Flaška

 

Sv. omša nebude

 + rodičia Anna, Mikuláš, Juraj, Zuzana a 
deti Emília, Jozef Bittner

+ Júlia a František Slobodník
 

 

+ rodičia Irena a Pavol Kostúr a synovia

+ Boris Šípka
 

18.00 - Všetkých verných zosnulých

féria

18.00 - Sv. Karola Borromejského, bisk. 

7.30 - féria

18.00 - féria

18.00 - féria

Sv. omša nebude
 

+ Emília, Matúš Mrva a st. rodičia
 

12.10.

13.10.

14.10.

15.10.

16.10.

17.10.

18.10.

1.11.

30.10.

26.10.

28.10.

31.10.

27.10.

29.10.

Martin Pečarka,
správca farnosti

tel.: 0908 256 527

+ Ján Čupka s rodičmi
 

 + Anna Forgáčová, rodičia Elena,
Valentín a st. rodičia Ivanič

+ rodičia a manžel

+ Milan Vráb, rodičia a st. rodičia
 

29. nedeľa v Cezročnom období

7.30
Nad 65 rokov

9.00
Za farnosť

10.30
Na úmysel

30. nedeľa v Cezročnom období

Nad 65 rokov
7.30 9.00

Za farnosť
10.30

Na úmysel

32. nedeľa v Cezročnom období

7.30
Nad 65 rokov Za farnosť

9.00 10.30
Na úmysel Nad 65 rokov

7.30
Za farnosť

9.00 10.30
Na úmysel


