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Milí spoluobčania,
ak sa pozrieme z okna a zároveň do kalendára
musíme ihneď zistiť, že niečo nepasuje. Znovu sme
prežili Vianoce ale aj Nový rok bez snehu. Bohužiaľ,
táto skutočnosť sa v poslednom období často opakuje
a stáva novou realitou. V minulosti bývalo zvykom, že
v tomto medziročnom období už panovala treskúca
zima, hlavne okolo sviatku Troch kráľov. Posledné dva
týždne však skôr pripomínali príchod jari. Zostáva
veriť, že nejaký ten sneh ešte padne a tak hlavne
deťom prinesie radosť zo sánkovania a bobovania.
Zmena k horšiemu prišla aj vo vývoji šírenia sa ochorenia COVID-19, preto sa znovu
zmenili od 1.1.2021 aj pravidlá a pribudli ďalšie obmedzenia. Nariadením vlády SR bol
iniciovaný tvrdý "lockdown". A keďže situácia v nemocniciach je kritická, mali by sme
maximálne rešpektovať nové opatrenia a obmedzenia, pretože čísla o nakazených ale aj
mŕtvych, ktoré sú nám prezentované, sú veľavravné. Kedy to skončí nie je známe, musíme tak
ako pri vytúženom snehu pre deti len dúfať. Reálne sa zamýšľame presunúť konanie 8. ročníka
Tonkovičových slávnosti z tohto roku na rok 2022.
V závere roka 2020 došlo na úrovni obce k dôležitému kroku a to schváleniu vyrovnaného
rozpočtu pre rok 2021, napriek očakávanému zníženiu príjmov. To dáva predpoklad na jasne
vymedzeného, adresného a prehľadného čerpania obecných financií. Spolu s rozpočtom boli
poslancami OZ odsúhlasené aj priority pre oblasť investičnej činnosti. A keďže rok 2020 sme
skončili na účte s viac ako 74 000 EUR zostatkom v banke, máme dobrý základ pre začiatok
roka 2021 aj z pohľadu dostupnosti peňazí, a to hlavne v tejto zvláštnej dobe, ktorá sa každú
chvíľu výrazne mení. Napodiv v roku 2020, keď ostatné samosprávy "božekali" nad peniazmi,
sme my akumulovali financie na účte, čo bolo výsledkom dôslednej finančnej disciplíny. Z
pohľadu investičnej činnosti bude prioritou stavba novej hasične vo dvore za Jednotou a nový
urnový háj na cintoríne. Bokom znovu nezostane ani objekt ZŠ, ktorý prechádza postupnou
obnovou, sledujúcou najmä efektívnosť prevádzky a šetrenie prevádzkových nákladov. Do
kuchyne pribudne z finančných prostriedkov z vybavenej dotácie nový dlho želaný pomocník konvektomat pre "zdravšiu" prípravu jedál pre žiakov, škôlkarov ale aj našich starších
spoluobčanov, ktorí využívajú služby kuchyne v ZŠ.
Na záver mi dovoľte popriať vám v novom roku len to najlepšie, veľa zdravia, Božieho
požehnania, šťastia, úspechov, pohody a nech sa nám všetkým len darí. Prajem nám všetkým
taktiež čas na uvedomenie si našej krehkej situácie v tomto veľmi rozkývanom svete.
Ivan Barla, starosta obce
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
Redakčná rada: Mgr. Jana Šípková (-jš-), Mgr. Martin Halaj (-mh-), Mária Čemanová (-mč-), Mgr. Anna Pasiarová (-ap-)
Mgr. Martin Pečarka (-mp-)
NEPREDAJNÉ
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
Tlač: COPIA Slovakia s.r.o.

OBEC INFORMUJE
DANE A POPLATKY NEZABUDNITE NA SVOJU POVINNOSŤ
Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú fyzické a právnické
osoby, ktoré sa v priebehu roka 2020 stali vlastníkom nehnuteľnosti,
ktorá podlieha dani z nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty a
nebytové priestory v bytovom dome), alebo nastali také zmeny,
ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera
pozemkov, uskutočnila sa kolaudácia stavby a pod.).
Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti príslušnému
správcovi dane Obci Podkonice - do 31. 1. 2021 (posledný deň na podanie). Nakoľko nám
tohto roku tento deň vychádza na nedeľu, podať daňové priznanie bude možné ešte 1.2.2021.
Sadzba dane z nehnuteľnosti - platná pre rok 2021 zostáva v rovnakej výške ako bola platná
pre rok 2020.
Ďalšia povinnosť sa týka občanov, ktorí sa v roku 2020 stali vlastníkmi psa. Sadzba dane
za psa na rok 2021 je vo výške 10 € na jedného psa. Termín podania do 31. 1. 2020.
V termíne do 31. 3. 2021 môžu občania, ktorí sa v roku 2020 zdržiavali mimo miesta
trvalého bydliska z dôvodu práce, štúdia, alebo zaplatili poplatok za komunálny odpad v inej
obci/meste, požiadať o úľavu z poplatku za KO za rok 2020. V žiadosti je potrebné uviesť počet
dní, za ktoré sa úľava žiada. Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti je aj doklad, ktorý potvrdzuje
dané skutočnosti (potvrdenie zamestnávateľa o práci mimo miesta trvalého pobytu alebo v
zahraničí, študenti potvrdenie o ubytovaní, kópia dokladu o zaplatení poplatku za odpad v inej
obci alebo meste). Po uplynutí tohto termínu nárok na zníženie alebo odpustenie
poplatku zaniká (podľa §82 ods. 5 zákona 582/2004 Z.z. Zákon o miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady). Žiadame preto
občanov, aby rešpektovali túto skutočnosť, vyhneme sa zbytočným nepríjemným
situáciám na obecnom úrade.
Tlačivo žiadosti je k dispozícii na webovej stránke alebo priamo na obecnom úrade.
ZVÝŠENÝ POPLATOK ZA ODVOZ A LIKVIDÁCIU KOMUNÁLNEHO ODPADU (KO)
Na poslednom OZ bolo poslancami prijaté nové VZN č. 2/2020, ktorým bol zvýšený
poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu na 25 eur za rok.
Uvedenú úpravu poplatku bolo nutné urobiť, pretože v zmysle nariadenia Vlády SR č. 330 z
roku 2018 je stanovený poplatok za uloženie odpadov pre rok 2021 na úrovni 22 eur za jednu
tonu odpadu pri úrovni vytriedenia KO nad 30 %. Ak by sme túto úroveň nedosiahli, poplatok
pre rok 2021 sa nám zvýši až na 27 eur. V roku 2020 sme platili za uloženie KO na skládke
poplatok vo výške 13 eur. Pri priemernom objeme 130 ton KO za rok nás čaká zvýšenie buď o
1170 eur, v horšom prípade až o 1820 eur, a to len za to, že KO vyvezieme na skládku.
Samozrejme popri tom ešte zaplatíme majiteľovi skládky 40 eur za tonu KO.
Nemilé prekvapenie nás čakalo hneď po Troch kráľoch, keď nám spoločnosť
zabezpečujúca zber KO po obci oznámila zvýšenie ceny za zber z 51,6 eur/t na 72 eur/t, čiže
ďalšie, ale neočakávané zvýšenie v objeme 2650 eur pri objeme nášho odpadu 130 ton za rok.
Toto zvýšenie nebolo doposiaľ do poplatku pre občanov započítané, pretože nebolo v čase
prípravy rozpočtu avizované. Všetky tieto náklady má znášať občan, obec nemá zo zákona
prispievať na likvidáciu odpadu. Aktuálne sme začali rokovania s inými spoločnosťami
zabezpečujúcimi zber odpadu, ich ceny sú ale približne rovnaké, takže rokovania budú ťažké.
A to nás čaká ešte v tomto roku povinnosť zaviesť zber biologicky rozložiteľného odpadu z
kuchýň. Neviem si to osobne predstaviť, minister prisľúbil, že v prvom polroku nás nebude
pokutovať, takže musíme konať rýchlo, ale hlavne rozmýšľať, ako to urobiť.
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HARMONOGRAM ZBERU ODPADOV

mesiac

zmesový
komunálny odpad

separovaný zber
PLASTY

JANUÁR

7.1.

21.1.

11.1.

25.1.

FEBRUÁR

4.2.

18.2.

8.2.

22.2.

MAREC

4.3.

18.3.

8.3.

22.3.

APRÍL

1.4.

15.4.

5.4.

19.4.

MÁJ

13.5.

27.5.

3.5.

17.5.

JÚN

10.6.

24.6.

14.6.

28.6.

29.4.

31.5.

ANIČKA KOVÁČOVIE PO 20-TICH ROKOCH
Keďže aktuálna situácia nám neumožňuje organizovať žiadne
tradičné aktivity, pripravili sme pre vás v prvý deň roku 2021 divadelný
darček. Na Youtube kanáli obce ste si mohli pozrieť obnovenú
premiéru divadelnej operety Anička Kováčovie, ktorú sme uviedli zo
záznamu po takmer 20-tich rokoch. Jej premiéra sa totiž uskutočnila v
roku 2001 pod taktovkou režisérskej dvojice manželov Budajovcov.
Ak ste divadlo zatiaľ nevideli, záznam nechávame aj naďalej na oficiálnom YouTube kanáli
obce a môžete aj s odstupom času zasadnúť do virtuálneho hľadiska nášho kultúrneho domu.
Na doskách, ktoré znamenajú svet, sa nám v tejto hre predstavili: Ján Gregorčok, Martina
Gregorová, Michal Valent, Michal Kukučka, Roman Patráš, František Slobodník, Viera
Patrášová, Monika Bobáková, Zuzana Forgáčová, Katarína Kostúrová a Dana Kretíková
(mená uvádzame s dievčenskými priezviskami v čase premiéry). Aj s odstupom času všetkým
ďakujeme za ich skvelé herecké a spevácke výkony, ktoré pohladili dušu nejedného diváka.
Divadlo Anička Kováčovie nájdete na https://youtu.be/yziU10i9waM
YouTube Obec Podkonice alebo načítajte QR kód vedľa článku do vášho
mobilu. Prajeme vám ničím nerušený kultúrny zážitok.
Premiéra: 29. apríla 2001
Celkový čas: 1 hodina 50 minút
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PRÍNOS ALEBO ZÁŤAŽ - MAS BANSKOBYSTRICKÝ GEOMONTÁNNY PARK
V decembrovom čísle spravodaja sme sa dozvedeli z článku venovanému MASkám, že im
vraj hrozí kolaps. Tak sa pozrime optikou obce Podkonice, aké sú prínosy tohto združenia pre
našu obec. Z historických pohybov na bankových účtoch sme zistili, že obec prispieva do
združenia od roku 2009. Posledné obdobie sa toto členské akosi divne a výrazne zvyšovalo:
v.roku 2018 - 25 eur, 2019 - 125 eur a v roku 2020 - 456,50 eur. S týmto posledným zvýšením
obec Podkonice na Valnom zhromaždení nesúhlasila. Keď sme sa snažili dopátrať prečo sa
členské zvyšuje, dostali sme všeobecnú odpoveď na krytie strát, bez akejkoľvek špecifikácie,
kto ich spôsobil. Odpovede zo strany združenia sú všeobecne skúpe, keď sa opýtate
manažmentu tohto združenia, prečo si požičiava na 8 percentný úrok, alebo aké zariadenia IT
sa nakúpili za 8.500 eur, nedostanete žiadnu odpoveď. Nečudo, že pri takomto manažmente
už vystúpili obce ako Priechod, Selce. Rozhodnuté vystúpiť sú aj ostatné okolité obce - bolo im
oznámené, že nemôžu vystúpiť. Divné to móresy, všakže.
Osobne poznám fungovanie štruktúry MAS aj v zahraničí, tam vidno výsledky, tie vidno aj u
nás, ale len v obciach, ktorých zástupcovia sú vo vedení tohto združenia. Na Valnom
zhromaždení kolovali reči, že štruktúrami pretieklo niečo nad 400.000 eur. Keď sa opýtate, kto
z toho profitoval, nastalo ticho, odpoveď na žiadosť na aké projekty sa minuli peniaze neprišla.
Divné správanie manažérov. Možno, že tak správna ako aj dozorná rada boli zaviazané
mlčaním.

Naša obec sa zapojila do výzvy, z ktorej sme mali čerpať niečo nad 20.000 eur na oplotenie
nového cintorína a výmenu súčasných chodníkov. Skoro rok sme makali na projekte, x-krát
sme ho prepisovali, uzavreli zmluvy s dodávateľom, vytýčili a zamerali v máji 2020 s geodetom
línie chodníkov, a čakali sme na jún, kedy mali prísť peniaze. Bohužiaľ nič neprichádzalo, tak
sme sa v lete informovali v PPA v Bratislave, čo je s našou žiadosťou. Odpoveď náš šokovala,
manažment v Slovenskej Ľupči si vraj nesplnil povinnosti, pretože neskontrolovali žiadosti od
obcí. Neskôr, začiatkom októbra sme boli vyzvaní na späťvzatie našej žiadosti, pretože MAS
priznala, že urobila 2 chyby, pre ktoré žiadosti vraj neprejdú. Stalo sa neprešli, my sme počkali
nech rozhodne PPA. Trojicou zástupcov MASky nám bolo prisľúbené, že peniaze dostaneme,
takže čakáme. Veríme, že MASka dodrží čo sľúbila, a že konečne nejaké peniaze do Podkoníc
po 10 rokoch prídu, a že sa nebudú rozvíjať len určité oblasti obsadené manažérskymi
postami. Veď aj my tam máme manažéra! Ak máme vyhodnotiť tento spolok podľa nadpisu o
prínose alebo záťaži, tak pre Podkonice je to doteraz len záťaž, finančná záťaž! Počkajme
teda. Ak MASky plačú, ako sa písalo v decembrovom čísle, nech sa pozrú sami na seba ako
fungujú, a nech sa pozrú aj do sveta ako to funguje tam, alebo postačí do MASky Podpoľanie.
Tam, kde je solidarita alebo rovnosť, tam to funguje, kde je však rovnosť LEN pri platení a už nie
je pri čerpaní, tam to fungovať nemôže, porozmýšľajte manažéri MAS.
Ivan Barla, starosta obce
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ŠTATISTIKA
Evidencia obyvateľov k 31.12.2020:
Počet obyvateľov:
Prihlásilo sa:
Odhlásilo sa:
Narodilo sa:

911
14
7
10

občanov
občanov
občanov
detí

ŠKOLA
DECEMBER V ŠKOLE
„Vitaj, vitaj, Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký?
Celý rok sme poslúchali, aj si ušká umývali.
Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru.
Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili.
Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás už čakať nechce.“
Pre všetky deti je asi najkrajší mesiac v roku december. Prečo? Lebo na jeho začiatku sa
deti tešia na Mikuláša a na jeho konci na Vianoce. Tak to bolo aj tento rok. Všetky deti boli plné
očakávania, veľkej radosti z darčekov a spoločne prežitých chvíľ v kruhu svojej rodiny.
V ZŠ a MŠ sme si vyzdobili priestory vianočnými ozdobami, čím sme si navodili sviatočnú
atmosféru Vianoc. Spievali sme si vianočné piesne a koledy, počúvali sme príbehy a rozprávky
so zimnou a vianočnou tematikou. Deti si pre svojich rodičov a blízkych pripravili vianočné
pozdravy a malé darčeky.
V rámci ľudových tradícií sme si pripomenuli zvyky nášho regiónu v minulosti, čo sa robilo
na Barboru, na Luciu, na Mikuláša a na Vianoce.
Po týchto sviatočných dňoch prídu dni všedné a my sa opäť stretneme o rok starší, o rok
múdrejší v našej milej škole.
Prajme si všetci, aby sme v novom roku 2021 boli zdraví a aby sme mali veľa trpezlivosti pri
výchove našich detí.
„Decembrom sa rok vždy končí, všetko staré odletí.
Silvester zvoní na zvonci, pre dospelých, pre deti.
Nech nový rok iba radosť, šťastie prinesie,
Nech toto prianie všetkých ľudí povznesie.“
Alena Turčanová
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Milí bratia a sestry,
niečo „staré“ je za nami a nové by nás malo čakať. Napriek tomu to
nejde iba tak, švihnúť čarovným prútikom a zabudnúť na všetko, čo sa
udialo, deje, a bežať bez spomienok alebo „vyresetovaní“ do Nového
roka. A prečo by sme aj mali? Veď pod vianočným stromčekom sa nám
narodil Kristus Pán. Sám Boh zostúpil na zem, aby zachránil svet, nás.
Aký je ten náš Boh, ktorý sa narodí ako nevinné dieťa v maštali? Aký
je to ten náš Boh, ktorý príde medzi nás bezmocný?
6.1. slávime sviatok Zjavenie Pána. Kniha proroka Izaiáša obrovskou velebou vyzýva
Jeruzalem, lebo prichádza svetlo, žiara, ktorá odoženie temnotu. Príde Pán a Jeho sláva bude
na veky. Tieto slová Herodesa tak veľmi rozrušili, keď prišli mudrci hľadať novonarodeného
kráľa? Herodes veľmi dobre poznal prorocké slová a prikladal im veľkú silu. Bál sa, mal strach,
pýtal sa, hľadal. Zatiaľ v Betleheme Mária so svojim dieťatkom a Jozefom pozorovali mudrcov,
ako sa klaňali dieťatku a prijímali dary. Ako sa Jozefovi zjavil vo sne Pánov anjel, odišli do
Egypta. Potom Herodes dal povraždiť v Betleheme všetkých chlapcov do dvoch rokov.
Všetci určite tento príbeh poznáme. Prináša nám vlnu radosti do srdca a zároveň obrovský
smútok nad všetkým zlom, ktoré sa konalo. A čo robil Boh? Keď sa pozrieme pod vianočný
stromček, tak vidíme, že Boh spal. Občas zaplakal, najedol sa a spal. Nechal sa ako dieťa
nevinne unášať príbehmi, ktoré sa okolo neho diali a čakal na svoj čas, svoje miesto, svoje
Slovo. Nakoniec nikdy nemal moc a predsa bol a Je najmocnejší. Len Jeho moc sa ukrýva, v
Slove - a to Slovo bolo Boh. Emanuel - Boh s nami.
Keď sa pozrieme na dnešný deň, tak s bolesťou si vydýchneme a pomyslíme si, že svet
znova plače. A znova sa pýtame, čo robí Boh, keď to dovolí? Možno je to znova tak, Boh spí,
zaplače a spí. Ale nechajme sa tiež unášať príbehom, príbehom dieťatka, ktoré iba čakalo vždy
spojené s Otcom na svoj čas, na svoj deň. Jeho príbeh totiž pokračuje obrovskou nádejou,
neskutočnou žiarou, nikdy nekončiacim príbehom. Nasledujme ho a čakajme s Ním vždy
spojení s Otcom na svoj čas, na svoj deň.
Evanjelium je plné radosti a nádeje. Kristus chodiaci po tejto zemi zvestoval spásu, dal nám
všetko, čo nám môže zachrániť naše životy. Dal nám dokonca svoje telo a prísľub, „kto je moje
telo a pije moju krv ostáva vo mne a ja v ňom ...... a ja ho vzkriesim v posledný deň“. Prijímame
ho? Čo mu dávame?
Milí bratia a sestry, do nového roka vám chcem zvestovať nádej a radosť. Radosť z viery,
ktorú si všetci nosíme v srdci, nádej z Krista, ktorý je s nami a je v nás. Boh nás nikdy neopustí,
vždy tu bol, je a bude. Iba my musíme byť tými, ktorí po ňom túžia celým svojím srdcom. Ktorí
ho túžia prijať do svojho tela, aby sa naše srdcia s Kristom mohli spojiť v Jeho láske ..... v Jeho
Srdci.
POŽEHNANIE PRÍBYTKOV
V tomto období je zvykom požehnávať príbytky. Je to silné požehnanie, ktoré trvá celý rok.
Boh sa stane stredom nielen vášho domu, ale aj vašej rodiny.
Keďže v tomto čase máme obmedzenia, požehnanie príbytkov bolo vykonané počas
streamovanej sv. omše na sviatok "Troch kráľov". Ak ste ho nestihli, môžete požehnanie
vykonať aj samostatne doma. Modlitbu požehnania príbytkov nájdete pri aktuálnych farských
oznamoch od 11.1.2021 na stránke www.NasePodkonice.sk.
Mgr. Martin Pečarka, správca farnosti
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DOBRÁ NOVINA V ČASOCH LOCKDOWNU
Už počas príprav bolo jasné, že vďaka pandemickej situácii nebude
možné organizovať 26. ročník Dobrej noviny zvyčajným spôsobom ako ste
zvyknutí - očakávať nás vo vašich príbytkoch. Pripravili sme hneď niekoľko
scenárov koledovania v našej farnosti. Sled udalostí so zhoršujúcou sa
situáciou nás však donútil zrušiť koledovanie po domácnostiach a
prehodnotiť plány. Tak, ako ste mali možnosť videť - Dobrú novinu sme
museli presunúť do online priestoru. Pripraviť online skupinku koledníkov si vyžadovalo úsilie a
čas. Kolednícke pásmo sa podarilo odpremiérovať v nedeľu 3. 1. Tu chcem poďakovať
koledníkom a ich rodičom, za ochotu zúčastniť sa aj v takejto forme. Veľká vďaka Jarovi
Kostúrovi za spracovanie videa.

Hoci bolo vyhlásené, že zbierka potrvá u nás do nedele 10.1., podľa
najnovších usmernení je možné zbierku ponechať otvorenú do konca
januára a rozhodli sme sa tak urobiť aj u nás v Podkoniciach. Stále môžete
posielať príspevky na farský účet - SK91 0900 0000 0000 5018 0927
s.poznámkou „Dobrá novina“, prípadne pri osobnej návšteve kostola je
vzadu pri vchode označená pokladnička. Kto ešte nevidel kolednícke
video a chcel by, nájdete ho na Youtube Farnosť Podkonice alebo načítajte
QR kód vedľa článku vo vašom mobile. K dátumu vydania januárového
čísla spravodaja bolo vyzbieraných 700 €. Vážime si vašu štedrosť, aj
napriek ťažkým časom, ktoré všetci spoločne prežívame. Peňažný
príspevok putuje tam, kde ho potrebujú oveľa viac ako my. Pán Boh zaplať!
Martin Halaj

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Narodila sa

Tatiana Jančiarová

Jubilanti
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70 rokov

80 rokov

90 rokov

Peter Jamrich

Anna Šípková
Pavol Styk

Eduard Homola

Január 2021

Video
DOBRÁ
NOVINA

VAŠE PRÍSPEVKY
PONUKA PRE OBČANOV

Milí seniori, od 4.1.2021 je možnosť objednať si obedové menu z Hostinca
Podkova. Cena celého menu je až do odvolania 3,50 eur. Jedálny lístok je k dispozícii
na prevádzke Hostinca Podkova, v Coop Jednota alebo na www.podkovabb.sk

Január 2021
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
UZNESENIA Obecného zastupiteľstva obce Podkonice konaného 16. decembra 2020
Prítomní poslanci: 7 - Mgr. Juraj Barla, Patrik Hlinka, Mgr. Tomáš Kmeť a Ing. Jaroslav
Kostúr (prítomní osobne),
Ing. Ľuboš Hošala, Mgr. Jana Šípková a Ing. Michal Vráb (prítomní cez
videokonferenciu prostredníctvom programu ZOOM)
Rokovania sa zúčastnilo 7 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 7:0:0 (ZA : PROTI : ZDRŽAL SA). Ak poslanci hlasovali rozdielne, alebo
neboli všetci prítomní, je toto hlasovanie zapísané menovite pod konkrétnym uznesením.
Uznesenie č. 339/2020
5:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice (ďalej OZ Podkonice) schvaľuje predložený návrh
programu Obecného zastupiteľstva na deň 16.12.2020.
ZA:
5 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 340/2020
5:0:0
Obecné zastupiteľstvo v Podkoniciach po prerokovaní
I. schvaľuje overovateľov zápisnice: Tomáš Kmeť a Ľuboš Hošala
II. schvaľuje návrhovú komisiu v zložení predseda: Jaroslav Kostúr a člen: Patrik Hlinka
III. určuje za zapisovateľa zápisnice: Jana Valentová a uznesení: Jaroslav Kostúr
ZA:
5 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 341/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ zo
dňa 30.11.2020.
Prítomní: 6 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková,
Michal Vráb

Uznesenie č. 342/2020
OZ Podkonice berie na vedomie informáciu o finančnom stave obce ku dňu 10.12.2020.
Prítomní: 6 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková,
Michal Vráb

Uznesenie č. 343/2020
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje návrh rozpočtového opatrenia č.3 rozpočtu obce na rok 2020.
ZA:

6 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková,
Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0
...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 344/2020
6:0:0
OZ Podkonice schvaľuje uzavretie typovej zmluvy na zabezpečenie činnosti pošty Partner
PLUS.
ZA:

6 - Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Jana Šípková,
Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 345/2020
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zapojenie sa do výzvy o NFP na energetický audit a prípravu
projektu garantovanej energetickej služby. Konkrétna zmluva bude predložená pred
podpisom na verifikáciu poslancom OZ.
ZA:

7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb
PROTI:
0
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 346/2020
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zakúpenie konvektomatu do školskej jedálne a dofinancovanie
jeho nákupu v sume do 3000 EUR k získanej dotácii 5000 EUR.
Uznesenie č. 347/2020
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje investičné priority z dostupných zdrojov na rok 2021 podľa
predloženého návrhu.
Uznesenie č. 348/2020
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje VZN obce Podkonice č. 2/2020 o miestnych daniach a miestnom
poplatku a komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Uznesenie č. 349/2020
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Podkonice na 1.
polrok 2021.
Uznesenie č. 350/2020
OZ Podkonice berie na vedomie že bod 12. je duplicitne zaradený do programu OZ k bodu
5. programu.
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

Uznesenie č. 351/2020
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zaradenie medzi žiadateľov o dotácie z rozpočtu obce pre rok
2021 aj žiadosti, ktoré prišli po termíne podania žiadosti.

...pokračovanie na ďalšej strane
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ROKOVANIE ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenie č. 352/2020
5:2:0
OZ Podkonice schvaľuje rozdelenie dotácií pre spoločenské organizácie a jednotlivcov
nasledovne:
- Futbalový klub Podkonice A - 10.700 €
- FK Podkonice - mládežnícke družstvá U11 a U13 - 3.000 €
- Rímskokatolícka farnosť Podkonice - 3.000 €
- Lyžiarske múzeum - 400 €
- OZ Spolok Podkoničan - 1.400 €
(Stolný tenis - 700 €, Cross fit - 350 € a skokani na lyžiach 350 €)
- Turistický klub - 1.000 €
- Folklórna skupina Vysoká - 500 €.
ZA:
5 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr
PROTI:
2 - Jana Šípková, Michal Vráb
Zdržal sa: 0

Uznesenie č. 353/2020
OZ Podkonice berie na vedomie stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021.
Prítomní: 7 - Juraj Barla, Patrik Hlinka, Ľuboš Hošala, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr,
Jana Šípková, Michal Vráb

Uznesenie č. 354/2020
OZ Podkonice schvaľuje rozpočet obce Podkonice na roky 2021 - 2023.

6:1:0

ZA:

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

V Podkoniciach 17.12.2020
Všetky uznesenia (339 - 354) podpísal:
JUDr., Ing. Ivan Barla, starosta obce
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FARSKÉ OZNAMY 11.1. - 7.2.2021
féria
11.1.

féria

+ krstný otec Ivan

18.1.

+ Mária a Juraj, Kornélia a Juraj

féria
12.1.

13.1.

14.1.

féria

Sv. omša nebude

19.1.

féria
+ rodičia Anna a Martin Ivanič
a st. rodičia
féria
+ rodičia Mária a Matuš Burian

Sv. omša nebude
féria

20.1.

+ rodičia Mária a Pavol
Svätej Agnesy, panny a mučenice

21.1.

+ Zlatica a Jozef Beňa

féria
15.1.

féria

+ Anna, Alexander, deti a st. rodičia

22.1.

+ Stanislav Turčan

féria
16.1.

féria

Za ženy modliace sa prístrešie

23.1.

3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
17.1.

25.1.

26.1.

9.00 - Za farnosť

LIVE

24.1.

Obrátenie svätého Pavla, apoštola
+ syn Ivan 5. výr., manžel Stanislav
a st. rodičia Ján a Alžbeta
Svätých Timoteja a Títa, biskupov
Sv. omša nebude

1.2.

3.2.

Svätého Tomáša Akvinského, kňaza
28.1.

+ Ján Slobodník s rodinou

4.2.

féria
29.1.

+ manžel Peter

5.2.

+ Milan Barla

9.00 - Za farnosť

Sv. omša nebude
féria
+ Rozália Babiakova a Daniel Babiak,
syn Peter a ostatní z rodiny
féria
+ manžel Pavol

+ Jozef a Juliana a ich rodičia
Svätého Pavla Mikiho a spoločníkov

6.2.

4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
31.1.

+ Emil Bittner

Svätej Agáty, panny a mučenice

féria
30.1.

LIVE

Obetovanie Pána
2.2.

+ Mária a Ján Ivanič

9.00 - Za farnosť
féria

féria
27.1.

+ Peter Slobodník, 1. výr.

LIVE

+ Emília a Martin Šajban a synovia
5. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

7.2.

9.00 - Za farnosť

Sv. omše cez týždeň budú slúžené bez účasti veriacich.
Nedeľné sv. omše budú streamované na YouTube Farnosť Podkonice
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

Január 2021

LIVE

LIVE

Martin Pečarka,
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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