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Milí spoluobčania,
v silvestrovskú noc sme sa už tradične, aj so
silným hlukom "rachétlov a petárd" rôzneho druhu,
prehupli do nového civilného roku 2022. Každý si
uvedomujeme dátumovú hranicu a vnútorne si
kladieme otázky, čo nastávajúci rok pre mňa, moju
rodinu, spoločnosť a pre svet prinesie. Ľudsky každý
z nás dúfa, že to bude len to najlepšie. V tomto
duchu boli vyslovované mnohé vinše a priania,
ktorými sme boli obdarení. Dúfajme a verme, že sa
naplnia!
Podobne ako predchádzajúci rok, začíname aj tento v čase núdzového stavu, v čase
pretrvávajúceho ohrozenia prítomnou pandémiou. Štáty sa snažia nájsť rovnováhu medzi
protiepidemiologickými opatreniami a chodom ekonomiky, ale aj maximálne normálneho
života ich občanov. Bohužiaľ, musíme neustále znášať bremeno, ktoré už nesieme od jarných
mesiacov roku 2020 a chceme konečne vidieť to povestné svetlo na konci tunela. Prajme si,
aby nás Pán Boh ochránil a vedcom, lekárom, všetkým zdravotníkom a vládam želajme, aby sa
im na maximálnu mieru podarilo skrotiť dopady pandémie.
V mnohých prípadoch prechodom do nového roka zanikajú a vznikajú rôzne povinnosti a
práva. Platia nové pravidlá pre čerpanie financií. Tak je to aj v našich podmienkach, kde v
oblasti narábania s obecnými peniazmi bude alfou a omegou rozpočet na rok 2022, ktorý
poslanci schválili na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13. decembra 2021. Rozpočet je
na rozdiel od minulých rokov zostavený s viacerými rezervami a s vyšším prebytkom, pretože v
čase zostavovania a schvaľovania rozpočtu nebolo možné niektoré položky rozpočtu stanoviť
z dôvodu prebiehajúceho legislatívneho procesu, ako aj neuzavretých odberateľských zmlúv.
Z uvedených dôvodov došlo taktiež k prerozdeleniu len polovičnej sumy dotácií pre spolky a
jednotlivcov pôsobiacich v obci, ako tomu bolo v minulých rokoch. Bude preto potrebné po
stabilizácii situácie pristúpiť k prehodnoteniu jednotlivých rozpočtových položiek a rozpusteniu
schválených rezerv. Cieľom celého volebného obdobia, na ktorom sa zhodlo zastupiteľstvo a
starosta obce, je prechod do ďalšieho obdobia bez dlžôb a s vyrovnanými záväzkami obce, aby
sa neopakovala situácia pri poslednej výmene starostov, keď bolo potrebné posplácať dlžoby.
A čo čaká obec v tomto roku? Z minulého roka máme odložený 8. ročník Tonkovičových
slávností. Začali sme opatrne s ohľadom na financie a ďalšie možné odloženie, pripravovať
program tohto podujatia. Skôr, podľa poradia, by mala na konci fašiangu prebehnúť v
zaužívanom formáte aj tradičná fašiangová zabíjačka. Jej uskutočnenie je tiež otázne.
Uvidíme, aké budú podmienky v danom čase, na ktoré budeme musieť reagovať.
...pokračovanie na ďalšej strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
V oblasti výstavby máme za cieľ skolaudovať hasičňu, najmä jej časť pre uloženie hasičskej
techniky a dokončiť plánované úpravy na školskom dvore. V obidvoch prípadoch bude
potrebná pomoc občanov. V prvom prípade našich hasičov a v druhom prípade rodičov žiakov,
ale aj športovcov, ktorí budú využívať vybudované ihrisko a areál školy.
Bude potrebná taktiež rekonštrukcia technológie ČOV, ako aj mnoho drobných aktivít s
dôrazom na komunikácie. V investičnom pláne je konečne zaradená aj výmena vodovodného
potrubia v strede obce, o ktorú dlhodobo bojujeme. Zapojili sme sa taktiež do viacerých výziev.
Uvidíme časom ako budeme úspešní. Medzi najvýznamnejšie ciele obce patrí rozbehnutie
JPÚ v nových lokalitách. Prvý predpoklad, t. j. získanie súhlasu spoluvlastníkov sa po
prepočítaní odovzdaných lístkov s vysokou pravdepodobnosťou podaril splniť, čím môžeme
postúpiť k ďalším krokom. Je to beh na dlhú trať, ale pre obec nutný. Bez neho nie je možný
ďalší rozvoj obce. Záujem o stavbu rodinných domov v obci je silný.
Dnes už máme aj po trojkráľovej kolede. Nech nás teda v tomto roku vedie tá imaginárna
hviezda, ktorá nás povedie k správnemu cieľu a naplneniu našich želaní. Želám vám pevné
zdravie a pohodu po celý rok!
Ivan Barla, starosta obce

OBEC INFORMUJE
ZBER ODPADOV V OBCI
V polovici minulého roku 2021 došlo ku zmene zberovej spoločnosti, ktorá zabezpečuje
našej obci zber a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu. Ku zmene došlo z dôvodu
nezáujmu dovtedy zazmluvnenej spoločnosti pokračovať v zabezpečovaní týchto služieb pre
obec. Z verejného obstarávania vzišla ako víťaz spoločnosť Marius Pedersen, ktorá
zabezpečuje tieto služby aj v okolitých obciach nášho regiónu. Ako logickým rozšírením úloh
zberovej spoločnosti, je aj zber zložiek separovaného odpadu, ktorý od začiatku tohto roku
zabezpečuje Marius Pedersen.
Kompletný harmonogram zberu nájdete v prílohe tohto spravodaja.
-.Komunálny odpad sa odváža v dvojtýždennom cykle a separovaný odpad sa odváža
jedenkrát za mesiac, tak ako to táto zberová spoločnosť dlhodobo aplikuje aj v okolitých
obciach.
-.Zberovým dňom pre zmesový komunálny odpad a separovaný zber pre plasty, obaly z
kovov a tetrapaky je STREDA. V deň, keď sú naplánované obidva zbery sa najskôr
realizuje zber separovaných zložiek, neskôr zber komunálneho odpadu.
-.Obec distribuuje vrecia na zber plastov do každej domácnosti (najskôr na január, neskôr
vyšší počet na ďalšie obdobie).
-.Kontajnery, ktoré sú rozmiestnené v obci budú preznačené tak, aby mohli byť niektoré
využité na zber všetkých troch zložiek - plastov, obalov z kovov a VKM (tetrapaky).
Záverom môžeme uviesť, že podľa predbežných kalkulácií sa aj v roku 2021 podarilo našej
obci dosiahnuť úroveň vytriedenia odpadov viac ako 30 percent, čo v zmysle nariadenia vlády
č. 330/2018 Z. z. vyhlášky znamená pre obec sadzbu 22 eur za tonu za uloženie zmesového
komunálneho a objemného odpadu. Podľa tohto v roku 2022 zaplatí naša obec pri
predpokladanom množstve odpadu 140 ton odpadu 3080 eur. Sú to veľké peniaze vynaložené
z rozpočtu obce, z ktorých ale nemá obec žiadny osoh, znamenajú akúsi pokutu za nie výraznú
snahu separovať.
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OBEC INFORMUJE
HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV NA 1. POLROK 2022
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ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK
Od začiatku roka nabieha zálohový systém na vybrané plastové obaly a obaly z kovu. Z
toho plynie aj očakávané postupné zníženie vyzbieraných plastov v obci doterajším
spôsobom. Z ročných výkazov je zrejmé, že za posledné tri roky bolo v obci vyzbieraných
priemerne 20 ton plastov za rok, čo znamenalo len 0,8 tony na jeden zber. Pre zálohový systém
stanovil zákonodarca pre rok 2022 cieľ 60 percentného zálohovania, čo teoreticky znamená aj
pre našu obce 60 percentné zníženie objemu zberu plastov a kovových obalov - plechoviek.
Faktorom, ktorý tento cieľ môže výrazne ovplyvniť je polročná lehota nábehu celého systému,
čo znamená, že do polroka budú vypredané staré zásoby a od júla 2022 by mali byť predávané
nápoje v obaloch, ktoré budú spadať pod zálohový systém.
Pár postrehov k zálohovaciemu systému:
-.týka sa len obalov s označením „Z - Zálohované“
-.vracajú sa nestlačené, nepoškodené obaly a fľaše aj s vrchnákom
-.výška zálohy je jednotná pre plastové fľaše aj plechovky, a to 15 centov
-.zálohované obaly sa môžu vrátiť na ktoromkoľvek označenom odbernom mieste, bez
ohľadu na to, kde ste zálohovaný nápoj kúpili
-.obchody odoberajú zálohované obaly cez zálohomaty a v menšej predajni pomocou
ručného skenera napr. pri pokladni
-.po vrátení obalu na odberné miesto vám zálohomat alebo predavačka vydá potvrdenku s
výškou zálohy, tú si následne uplatníte na pokladni v predajni
-.obaly, ktoré nie sú označené symbolom Z sa separujú tak ako doteraz, čiže žlté
vrecia resp. na to určený kontajner
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OBEC INFORMUJE
DANE A POPLATKY - NEZABUDNITE NA SVOJE POVINNOSTI
Daň z nehnuteľností
Priznanie k dani z nehnuteľností podáva daňovník, ktorému vznikla povinnosť k dani z
nehnuteľnosti, t. j. v priebehu uplynulého roka (2021) sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom
alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane z nehnuteľností. Priznanie k dani z
nehnuteľnosti daňovník podáva do 31.01.2022. Daňovník podáva buď:
-.nové priznanie: pokiaľ podávate priznanie správcovi dane prvýkrát,
-.čiastkové priznanie: ak ste už v predchádzajúcom období priznanie podali, ale vznikla vám
nová daňová povinnosť (napr. nadobudli ste novú nehnuteľnosť).
Vznik a zánik daňovej povinnosti oznamuje daňovník obecnému úradu písomne na
predpísanom tlačive, ktoré je uvedené aj na stránke obce.
Daň za psa
Daň za psa podáva vlastník psa staršieho ako 6 mesiacov. V prípade, ak sa nedá
preukázať, kto psa vlastní, daň za psa uhrádza držiteľ psa. Daňová povinnosť vzniká prvým
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane
(pes starší ako šesť mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou). Zánik daňovej
povinnosti sa viaže k poslednému dňu mesiaca, v ktorom ste prestali byť vlastníkom alebo
držiteľom psa.
Vznik a zánik daňovej povinnosti oznamuje daňovník obecnému úradu písomne na
predpísanom tlačive.
Poplatok za komunálny odpad
Poplatková povinnosť pre daňovníka podľa zákona vzniká dňom, keď nastane skutočnosť,
ktorá je viazaná na poplatníka. Takouto skutočnosťou je nadobudnutie trvalého alebo
prechodného pobytu v obci, nadobudnutie oprávnenia užívať nehnuteľnosť (napr. kúpa
nehnuteľnosti) alebo užívanie nehnuteľnosti (napr. nájom bytu). Poplatník má voči obci
oznamovaciu povinnosť. Je povinný obci oznámiť vznik, zánik poplatkovej povinnosti,
prípadne zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku. Lehota na splnenie
povinnosti je 30 dní a začína plynúť v deň, keď nastali skutočnosti rozhodujúce o vzniku, zmene
alebo zániku poplatkovej povinnosti.
Poplatníci, ktorí spĺňajú podmienky na zníženie poplatku za komunálny odpad za rok 2021
v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Podkonice č. 5/2017 ( je k dispozícii na
webovej stránke obce v záložke "Zverejňovanie" - "VZN") môžu podať žiadosť o zníženie
poplatku na obecný úrad v termíne do 31.01.2022. Žiadame občanov, aby rešpektovali túto
skutočnosť, vyhneme sa zbytočným nepríjemným situáciám na obecnom úrade.
Jedná sa o poplatníkov, ktorí sa v r. 2021 nezdržiavali na území obce z dôvodu výkonu
práce alebo štúdia v zahraničí, alebo iného pobytu v zahraničí, výkonu práce alebo štúdia na
území Slovenskej republiky mimo trvalého pobytu, z dôvodu prechodného pobytu v inej obci, z
dôvodu príležitostného užívania nehnuteľnosti. Ak poplatník požiada o zníženie poplatku za
komunálny odpad za rok 2021 k žiadosti priloží: potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad,
ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný, alebo trvalý pobyt v zahraničí, alebo výkon práce v
zahraničí (preložený do úradného jazyka), čestné vyhlásenie alebo potvrdenie o inom pobyte v
zahraničí, potvrdenie zamestnávateľa o vykonávaní pracovného pomeru mimo trvalého
bydliska, potvrdenie inej obce o prechodnom pobyte, čestné vyhlásenie o príležitostnom
užívaní nehnuteľnosti.
Sadzby dane z nehnuteľnosti, dane za psa a sadzba poplatku za komunálny odpad na rok
2022 sa oproti roku 2021 nezmenili.
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OBEC INFORMUJE
OBECNÁ KRONIKA
Kroniky patria k cenným historickým dokumentom, ktoré zhromažďujú údaje, informácie a
zobrazujú najdôležitejšie udalosti obce, ako aj život obyčajných ľudí. Obecná kronika
predstavuje súhrn pravdivo spracovaných, chronologicky zaznamenaných údajov z politickej,
hospodársko-ekonomickej, kultúrno-spoločenskej oblasti života obyvateľov konkrétnej obce.
Správcom obecnej kroniky je samotná obec. Obecná kronika je uložená v archíve obce tak,
aby nedošlo k jej poškodeniu, znehodnoteniu, prípadne odcudzeniu. Nahliadnuť do originálu
obecnej kroniky či jej zapožičanie je možné len so súhlasom starostu obce. Keďže ku kronikám
zatvoreným v archíve sa dostane málokto, rozhodli sme sa z ušetrených financií obce naše
kroniky digitalizovať, a tak pristúpiť k ochrane týchto významných historických dokumentov
pred prípadnou stratou. A taktiež ich aj sprístupniť vám občanom. Virtuálna prehliadka dvoch
obecných kroník zahŕňa údaje od roku 1943 do roku 1969. Možno si pri čítaní jednotlivých
zápisov v kronike uvedomíme, koľko námahy vynaložili naši predkovia pri budovaní našej
obce.
Kroniky budú sprístupnené na webe obce v záložke "Obec" pod položkou "Kronika obce" v
druhej polovici mesiaca január. V ďalšom období podľa dostupnosti financií sa pokúsime
digitalizovať dostupné fotoalbumy obce, ako aj ďalšie knihy, kroniky obce obsahujúce zápisy
po roku 1969. Sprístupnením týchto dokumentov určite prispejeme k rozšíreniu poznania
histórie našej obce, k poznaniu tragických ako aj radostných udalostí. Mnohé príspevky svojim
obsahom vyvolajú taktiež úsmev na perách. Prajeme vám obohacujúce čítanie.
DVADSAŤROČNÝ SPRAVODAJ
V tomto roku uplynulo 20 rokov od vtedy ako sa v roku 2003 začal vydávať Podkonický
spravodaj. Zo začiatku, prvé dva roky, bola periodicita vydávania spravodaja kvartálna - teda 4
x ročne, od roku 2005 sa spravodaj vydáva každý mesiac. Vydavateľom Podkonického
spravodaja je Obecný úrad Podkonice.
V redakčnej rade sa za toto obdobie vystriedalo viacero ľudí na pozíciách šéfredaktora,
člena redakčnej rady a grafika. Všetkým je potrebné poďakovať za ich ochotu poskytovať
službu v redakcii spravodaja. Medzi stálice určite patrí Ing. Jaroslav Kostúr, ktorý robil
šéfredaktora a grafika v období 2005 až 2018 ako aj Ing. Jánovi Chabanovi, ktorý zabezpečuje
tlač spravodaja za výhodnú "podkonickú" cenu.
Príspevky do Podkonického spravodaja dodáva z väčšej miery starosta obce, obecný úrad,
farský úrad, podkonická škola, šéfredaktori, členovia redakčnej rady, ale aj naši občania. Bolo
by prínosom a obohatením, keby sa do budúcna podarilo zvýšiť počet príspevkov od občanov a
spolkov pôsobiacich v obci.
ŠTATISTIKA OBYVATEĽOV NAŠEJ OBCE ZA ROK 2021
Ku koncu roka 2021 evidujeme v našej obci 914 občanov.
Na trvalý pobyt sa prihlásilo 18 občanov, odhlásilo sa 15 občanov.
V roku 2021 sme mali 4 sobáše, narodilo sa 6 detí - 1 dievča a 5 chlapcov.
Zomrelo 8 občanov - 5 žien a 3 muži.
Ivan Barla, starosta obce
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ŠKOLA
DECEMBER V NAŠEJ ŠKOLE
December je jedným z najobľúbenejších mesiacov všetkých detí. Deti sa už nevedia dočkať
jeho konca, kedy budú Vianoce. Tento rok bol december v škole poznačený nielen prípravami
na Vianoce, ale aj chrípkovými prázdninami či dištančnou výučbou. To nás však neodradilo od
toho, aby sme sa čo najviac vianočne naladili. Za tie dni strávené v škole a škôlke sme stihli
naozaj veľa.
Spoločne sme sa zapojili do krásneho projektu, celoslovenskej výzvy: Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok? Školáci aj škôlkari spoločne s rodičmi a pani učiteľkami naplnili
krabice od topánok rôznymi darčekmi, ktoré na Vianoce potešili seniorov po celom Slovensku.
Okrem obsahu sme vložili do krabičiek aj kúsok zo seba.
Na svätého Mikuláša si naši školáci a škôlkari našli sladkú odmenu vo svojich čižmičkách,
čomu sa veľmi potešili. V ďalších týždňoch sme sa v materskej škole učili aké zvyky a tradície
patria k Vianociam. Spoločne sme piekli medovníky z plastelíny, vyrábali vianočné ikebany,
spievali vianočné koledy, vyrábali vianočné ozdoby, či recitovali vianočné básničky. No v prvom
rade sme sa veľmi tešili na Vianoce. Ježiško prišiel na návštevu aj do materskej škôlky a
nadšeným deťom doniesol pod stromček veľa darčekov, ktoré si stihli odskúšať ešte aj pred
prázdninami. Prišiel koniec decembra a školské brány sa zatvorili.
Do nového roku vám posielame náš chutný recept:
-.1 kg lásky
-.30 dkg šťastia
-.20 dkg pusiniek
-.20 dkg rodinnej pohody
-.10 dkg porozumenia
-.2 lyžičky pohladenia
-.štipka zlostenia
-.podľa chuti trpezlivosti
-.veľa zdravia
Všetko dobre premiešať, upiecť a po častiach pojedať.
Šťastný Nový rok vám praje kolektív ZŠ s MŠ Podkonice.
Kolektív ZŠ s MŠ
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
zažili sme prekrásny čas vianočných sviatkov, kde
sme sa mohli zísť s členmi našich rodín. Mali sme
krásne vianočné počasie a pohľad z okna nás vnášal do
nostalgií dávnych časov. Ako deti sme behali po uliciach
a tešili sa tomuto obdobiu. Babky, mamy či otcovia nás
nosili do kostola na poklonu k malému Ježiškovi v
jasličkách. Pamätám si ešte dnes, ako som vchádzal
STARÁ C
cez ťažké drevené dvere, vítal ma pach starého kostola,
ESTA
vôňa kadidla. Svetlo bolo tlmené. Bolo cítiť tichú radosť
z narodenia Boha na našu zem. Rodičia nám
vysvetľovali ako sa narodil Ježiško. Panna Mária s
Jozefom hľadali príbytok, kde by mohla porodiť.
Zovšadiaľ ju vystrčili. Zostala jej iba maštaľ, kde sa
mohla uchýliť, aby sa mohol narodiť Ježiš Spasiteľ
sveta.
Keď sme boli malí, tak sme to všetko vnímali ako taký príbeh, ktorý bol síce veľmi dôležitý,
ale pre nás ešte taký zahmlený. Nazerali sme na neho spoza záclonky. Tešili sme sa na
Vianoce, ku ktorým patria mnohé zvyky a tradície. Postupne ako sme rástli, sme si
uvedomovali v čom je plnosť Vianoc. Príbehy sú už skutočné zjavenia, ktoré sa snažíme
spoznať a vnoriť ich do našich životov.
Narodil sa kráľ, kráľ Izraela a spasiteľ pohanov. Veru, nepatrili sme spočiatku do skupiny
vyvolených. Pastieri. Pri nich sa zastavil Pánov anjel a zvestoval im, že sa im narodil Spasiteľ
Kristus Pán. Herodes, ktorému sa tiež dostali novinky, bol veľmi zvedavý a poslal svojich
mudrcov, aby zistili, čo je vo veci. Príbeh mudrcov sa ma viac dotkol. Boli poslaní na dlhšiu
cestu Herodesom. Hviezda im ukazovala smer a dostali sa na zázračné miesto. Nasali
prítomnosť zjavenia a vracali sa po inej ceste domov.
Na Nový rok, po Vianociach zostávame ešte v sviatočnej atmosfére v očakávaní niečoho
nového. Ako odbije polnoc a nastane nový rok, všetci doň s radosťou vchádzame. S nádejou,
že príde niečo nové, že niečo nové zažijeme.
Veľakrát som premýšľal, že čo to je, že si ideme dávať predsavzatia do nového roka? Veď
žime v poriadku celý rok. Ale iné príbehy, hlavne príbeh mudrcov mi ukázal: „Vojdi na novú
cestu a tou choď za Pánom“. Vždy potrebujeme novú cestu za Pánom, aby sme ho mohli znova
spoznať. Znova iného. Veď srdcia sa nám modlitbou stále otvárajú. Zostávame citlivejšími,
múdrejšími, a tým schopnejší spoznať ho iného, nového. Vyzujme staré topánky a na novú
cestu si dajme iné. Krajšie, farebnejšie. Boh je taký neobmedzený, že vždy ho máme možnosť
spoznávať. Vždy je schopný nás nanovo užasnúť. A on to chce. Neustále nás k tomu
povzbudzuje a volá. Chce sa nám ukázať ako živý Boh, ten ktorý je, žije! Keď sme boli deti,
pozerali sme na Ježiška cez záclonku. Teraz ako dospelí, s poznaním, vieme sa ho dotknúť.
Dotýkajme sa ho, spoznávajme ho. Nebojme sa obuť tie nové topánky a vydať sa inou cestou.
Veď to je vzrušujúce.
A preto bratia a sestry, dávajme si do nového roka nové predsavzatia. Tie nás povedú
novou cestou a máme možnosť spoznať nové veci. Urobia nás iných, nových, silnejších,
citlivejších a obohatených o nové skúsenosti.

NOVÁ CESTA

Buďte požehnaní.
Martin Pečarka, správca farnosti
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FARSKÉ OKIENKO
DOBRÁ NOVINA 2021 - VYHODNOTENIE
Aj počas tohtoročných vianočných sviatkov prebiehalo v našej farnosti
koledovanie Dobrej noviny. Už druhý rok sme boli nútení prispôsobiť sa
pandemickým opatreniam. Opäť sme upustili od koledovania „od domu k
domu“, ako bolo u nás zvykom. Koledníci pripravili pásmo vinšov a kolied,
ktoré si môžete ešte stále pozrieť na YouTube farnosti Podkonice.
K dátumu uzávierky januárového čísla spravodaja sa vykoledovaná
suma pohybovala na úrovni 938,77 €. Ak by ste ešte chceli dodatočne prispieť, je možnosť
poslať peniažky do 16.1.2022 na farský účet: SK91 0900 0000 0000 5018 0927. Do poznámky
platby uveďte: "DOBRA NOVINA".
V polovici januára zbierku uzavrieme a vyzbieranú sumu pošleme na konto Dobrej noviny.
Presná suma bude vyhlásená vo farských oznamoch. S nádejou dúfame, že nasledujúci ročník
už budeme môcť usporiadať tak, ako sme boli zvyknutí. Ďakujeme za vaše štedré dary a milé
ohlasy, Pán Boh zaplať!
Mgr. Martin Halaj
zodpovedná osoba za Dobrú Novinu v Podkoniciach

SPOMÍNAME
RUDOLF ČILLÍK - LEGENDA BEŽECKÉHO LYŽOVANIA
Vo veku 90 rokov nás 9. januára opustila legenda bežeckého
lyžovania - Rudolf Čillík.
Rodáka z Kremnice si určite pamätajú naši rodičia a starí rodičia,
pretože sa zúčastňoval na Podkonickej pätnástke. V Podkoniciach
stál štyri razy na najvyššom stupni víťazov. Na tomto podujatí neskôr
zastupoval aj lyžiarsky zväz či plnil funkciu trénera kremnickej mládeže.
Na Podkonickú pätnástku veľmi rád spomínal. Ocenil obrovský elán
organizátorov, ktorí sa nezľakli prekážok a vždy dokázali pripraviť
dokonalé trate a preteky na vysokej úrovni.
Rudolf Čillík
Okrem iného získal deväť titulov Majstra Československa. V roku
1960 reprezentoval ako jediný Československo na zimných olympijských hrách v USA, v
Squaw Valley. Niekoľko rokov pôsobil ako riaditeľ Bielej stopy SNP. Je po ňom pomenovaný aj
bežecký areál na Skalke pri Kremnici.
Česť jeho pamiatke!
Jana Šípková

INZERCIA
PRENAJMEM / POŽIČIAM DODÁVKU FIAT DUCATO 2005
Ponúkam požičanie alebo prenájom dodávky Fiat Ducato 2005.
Nakladací priestor: výška - 1,9 m, šírka - 1,8 m, dĺžka - 3,7 m. Nosnosť 1000kg.
Maximálny denný limit je 300 km. Nadlimit sa účtuje 0,10€ za km. Cena: 1h - 10€ , 2h - 20€ , 3h a
viac 30€ (deň). Dodávka sa odovzdáva s plnou nádržou a takisto sa s plnou vracia späť. Nafta
nikdy nie je v cene nájmu! Vratná záloha po odovzdaní vozidla. Suma zálohy po dohode. Pre
záujem kontaktovať Erik Budaj, mobil 0917 272 794.

Január 2022
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HISTORICKÉ OKIENKO
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

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

75 rokov
Ján Gregor

60 rokov
Viera Kukučková
Eva Barlová

Viera Turčanová

65 rokov

70 rokov

Ľuboslava Pálková
Anna Budzeľová

Jolana Kretíková
Jan Peťko

Opustili nás
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80 rokov

Marek Patráš - 57 rokov
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91 rokov
Eduard Homola

ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 13. decembra 2021
Prítomní poslanci: 6 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Tomáš Kmeť
a Ing. Jaroslav Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala a Jana Šípková (prítomní online cez Webex)
Rokovania sa zúčastnilo 6 poslancov (uvedení sú vyššie). Pri každom uznesení nájdete
hlasovanie poslancov a v prípade, že všetci prítomní hlasovali ZA prijatie návrhu, je pomer
hlasov zapísaný ako 6:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo
neboli všetci prítomní, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 451 / 2021
6:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 13.12.2021.
ZA:
6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 452 / 2021
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Patrik Hlinka a Juraj Barla
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a Ľuboš Hošala
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Gregorová a uznesení: Jaroslav Kostúr

6:0:0

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

Uznesenie č. 453 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predošlých uznesení OZ.
Prítomní: 6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 454 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 8.12.2021.
Prítomní: 6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 455 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie správu hlavného kontrolóra obce z kontroly č.5 a č. 6.
Starosta upovedomí p. Zeleného v zmysle platného VZN.
Prítomní: 6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 456 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie správu HK z kontroly č.7. Starosta vyžiada od právničky
obce cenovú ponuku na kontrolu a úpravu platných a účinných VZN obci Podkonice.
Prítomní: 6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 457 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje plán kontrolnej činnosti HL na 1. polrok roku 2022. Doplnenie
bodu č. 5 - kontrola platných VZN obce Podkonice v roku 2022.
ZA:
6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 458 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje rozdelenie rozpočtovej položky sociálnej výpomoci pre mladých
spoluobčanov so zdravotným postihom a ich vyplatenie formou daru.
Uznesenie č. 459 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje rozdelenie dotácií pre združenia, spolky resp. jednotlivcov
nasledovne: FK Podkonice A mužstvo 4700 EUR, FK Podkonice mužstvá U11 a U13 1300
EUR, TK Pleše Podkonice 800 EUR, RKC Farnosť Podkonice 1200 EUR, Lyžiarske
múzeum 100 EUR a v rámci Spolku Podkoničan (Cross Fit 200 EUR, Skokani na lyžiach
200 EUR, Stolnotenisový klub Podkonice 250 EUR, Folklórna skupina Vysoká 250 EUR).
Uznesenie č. 460 / 2021
OZ Podkonice schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 3 rozpočtu obce na rok 2021.

6:0:0

Uznesenie č. 461 / 2021
OZ Podkonice berie na vedomie stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2022 - 2024.
Prítomní: 6 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková

Uznesenie č. 462 / 2021
OZ Podkonice schvaľuje rozpočet obce Podkonice na roky 2022 - 2024.

6:0:0

Uznesenie č. 463 / 2021
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie obce o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2022/2023.

V Podkoniciach 13.12.2021
Všetky uznesenia (451 - 463) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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FARSKÉ OZNAMY 10.1.2022 - 6.2.2022
18:00 - féria
10.1.

18:00 - Svätého Antona, opáta

+ Irena a syn Jozef

17.1.

+ Milan Vráb, rodičia a st. rodičia

féria
11.1.

féria

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

18.1.

18:00 - féria

18:00 - féria
12.1.

+ Helena a Valentín Ivanič

+ rodičia Mária a Pavol

19.1.

7:30 - féria
13.1.

7:30 - féria

+ Jakub a Anna Šišková a dcéra Anna

20.1.

18:00 - féria
14.1.

Za zdravie a BP pre členov SSV
18:00 - Svätej Agnesy, panny a mučenice
+ Za duše v očistci

+ Stanislav

21.1.

7:30 - féria
15.1.

7:30 - féria

+ Anna Forgáčová

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7:30
9:00
Za farnosť
16.1. Za ženy modliace ...

24.1.

+ Peter Slobodník

22.1.

18:00 - Svätého Františka Saleského
+ Poďakovanie za 45 r. manželstva a
dožité roky a prosba o Božiu pomoc ...

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
9:00
7:30
Za farnosť
23.1. + Ivan Kostúr, 1. výr.
18:00 - Svätého Jána Bosca, kňaza
31.1.

+ Ján Balko a Alžbeta Balkova
féria

18:00 - Obrátenie sv. Pavla, apoštola
25.1.

Na úmysel
18:00 - Sv. Timoteja a Títa, biskupov

26.1.

+ Rozália a Daniel Babiak,
syn Peter a ostatní z rodiny

2.2.

7:30 - féria
27.1.

Sv. omša nebude

1.2.

+ Jozef a Zlatica

18:00 - Obetovanie Pána
+ rodičia Mária a Ján Ivanič,
brat Miloš a st. rodičia
7:30 - féria
+ Martin a John

3.2.

18:00 - féria

18:00 - Svätého Tomáša Akvinského
28.1.

+ Peter

7:30 - Svätej Agáty, panny a mučenice

7:30 - féria
29.1.

30.1.

+ manžel Pavol

4.2.

+ st. rodičia z rod. Ivaničovej a ich synov
4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7:30
9:00
+ Peter
Za farnosť

5.2.

+ manželka a syn

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7:30
9:00
Za farnosť
6.2. Za Božie požehnanie

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ
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Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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