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Vážení spoluobčania,
začína druhý mesiac v roku. Čas beží neúprosne. Zima
nám ukazuje svoju rôznorodú podobu. Strieda sa sneh a
dážď, mráz a pľušť. Nedovolí nám dlhšie sa tešiť z jej bielej
mrazivej a žiarivej krásy. Ale väčšina sa už teší na jarné
slniečko. Každý sme iný a každému vyhovuje niečo iné.
Ani v Podkoniciach nie je všetko ideálne. V súčasnosti
prežívame prechodné obdobie, t. j. obdobie, kedy naša
obec nemá schválený rozpočet. Stalo sa tak prvýkrát od
roku 1993, kedy vznikla novodobá Slovenská republika a s ňou odluka obcí od štátu. V praxi to
znamená, že obec Podkonice je v rozpočtovom provizóriu. Peniaze od štátu máme na účte,
dostávame ich pravidelne každý mesiac. Rovnako do našej obce prúdia aj dotácie. Momentálne
máme už 40 000,- EUR v dotáciách (10-tisíc na kamerový systém a 30-tisíc na hasičňu). Avšak
nemôžeme ich použiť, lebo v rozpočtovom provizóriu môžeme mesačne disponovať iba s jednou
dvanástinou rozpočtu.
Ako k tomu došlo? Poslanci ani na tretíkrát neschválili rozpočet našej obce. Na decembrovom
zasadnutí obecného zastupiteľstva, počas mojej práceneschopnosti, rozpočet schválený nebol. V
januári, počas zastupiteľstva, odišiel poslanec z rokovania, tiež nedošlo k schváleniu rozpočtu. A
tretíkrát znova v januári sa poslanci rozhodli nepodporiť rozpočet. Dôvodov je viac. Avšak hľadať
vinníka, či obvineného je ako známa metafora: „Bolo skôr vajce alebo sliepka?“
Dedina nepatrí nikomu z nás. Je však každého z nás. Každý z našich 899 občanov (stav k
31.12.2017) od maličkých dušičiek až po najstarších a najskúsenejších je Podkoničan. A vnášaním
zbytočnej neistoty trpí celá dedina. Dedina momentálne nemôže vyplatiť dotácie pre žiadny subjekt
(Tatran Podkonice, Pútnik, Deň Zeme - zber odpadkov…). Môže platiť len nevyhnutné veci, ako
mzdy a smeti. Fungovať môže len do výšky 1/12 minuloročného rozpočtu z roku 2017.
Verím však, že tento stav nebude dlho trvať a naša dedina sa vráti späť do normálnych koľají.
Ako povedal náš duchovný otec Miroslav Spišiak na jednej z januárových kázní v nedeľu: „Otvorme
svoje srdcia. Odpustime. Každý sme človek a robíme chyby. Nehľadajme však to zlé, ale
vyzdvihnime to kladné a hlavne, urobme všetko preto, aby sme našli spoločné riešenie. Konflikty
nikomu nepomáhajú.“
...pokračovanie na ďalšej strane
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PRÍHOVOR STAROSTU OBCE
Budem veľmi rád, vážení občania, ak sa v čo najväčšom počte zúčastníte rokovania obecného
zastupiteľstva a dozviete sa o tom, aký je stav vecí verejných u nás v Podkoniciach, čo a ako
riešime, ako kto hlasuje, kto a ako reaguje, kto zastáva aký názor. Starostu i poslancov sme si zvolili
my – občania Podkoníc, preto je dôležité posúdiť ich prácu v priamom prenose a presvedčiť sa či
tlmočia a obhajujú vaše potreby a názory. A v konečnom dôsledku, blížia sa komunálne voľby, takže
každý z nás bude bilancovať a posudzovať či bol spokojný s vedením obce i s prácou
zastupiteľstva.
Ing. Michal Vráb, starosta obce
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LIST PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ANDREJA KISKU STAROSTOM
Vážený pán starosta,
rovnako ako minulý rok, i začiatkom tohto využívam príležitosť
osloviť Vás a zaželať Vám, v prvom rade, aj počas celého tohto roka
naozaj veľa zdravia, šťastia a radosti, v pracovnom i osobnom živote.
Pravidelne navštevujem regióny Slovenska a stretnutia s Vami,
volenými zástupcami našich miest a obcí, sú pre mňa veľmi vzácne, a
to hneď z niekoľkých dôvodov. Vy najlepšie viete, čo teší a trápi ľudí vo
Vašich mestách, dedinkách. Vy poznáte príbehy ľudí: sídlisko, ulicu po
ulici, mnohí z Vás aj dom po dome. Dôvera vložená vo Vás je veľká a ja
Vám želám, aby ste ju znova a opakovane dokázali meniť v naozaj
fungujúcu samosprávu slúžiacu všetkým jej obyvateľom.
Medzi nimi sú skupiny ľudí, ktoré možno nepotrebujú viac ako
opravené cesty, kvalitnú infraštruktúru či fungujúce odpadové hospodárstvo. No sú medzi nimi aj
takí, ktorí si vyžadujú viac starostlivosti. Ľudia so zdravotným postihnutím, ktorí možno nikdy
nenavštívili obecný úrad, pretože k jeho vchodu vedie strmé schodisko. Seniori, ktorých počet
rastie rýchlejšie ako kapacity služieb, ktoré majú zabezpečiť ich dôstojnú starobu. Talenty, ktoré sa
môžu rozvíjať len vtedy, keď škola dostane ďalšiu podporu. Rodičia, ktorí hľadajú ihriská, parky, kde
by sa ich deti mohli bezpečne hrať. Ale sú tu aj zraniteľné skupiny, často v pasci chudoby marginalizované skupiny, Rómovia, ľudia bez domova, často vytláčaní na okraj namiesto toho, aby
sme spoločne hľadali, nachádzali a presadzovali dlhodobé riešenia, ako ich začleniť do našej
spoločnosti.
Ak má byť Slovensko skutočne sociálnym štátom pre všetkých, potrebuje Vašu energiu a
odhodlanie. Samosprávy majú rozsiahle kompetencie v sociálnej oblasti. Dostupnosť a kvalita
sociálnych služieb často závisí práve od Vás a, pravdaže, aj od primeraných finančných zdrojov.
Hlas obcí a miest má významný vplyv a silne sa prihováram za to, aby ste ho v tomto roku využili
práve v tlaku na riešenie dlhodobého financovania sociálnych služieb - od starostlivosti o deti, až po
zabezpečovanie dôstojných životných podmienok pre našich seniorov.
Práve v sociálnej oblasti, starostlivosťou o ľudí v krízových životných situáciách či prácou s
ľuďmi zo znevýhodneného prostredia často pomáhajú dobrovoľníci a občianske združenia. Som
veľmi rád, že mnohí z Vás s nimi aktívne spolupracujú. Vážme si ich prácu a snažme sa o zlepšenie
podmienok aj pre nich.
Osobitne by som chcel hovoriť o školstve. Pretože sú to najmä základné školy, ktoré si zaslúžia
viac pozornosti. Práve od nich, od základných škôl závisí, s akými pevnými vedomosťami a
zručnosťami budú naše deti vstupovať do dospelosti. Naše deti sa však naďalej prepadajú...
PODKONICKÝ Spravodaj
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...v.medzinárodných porovnaniach, a my to musíme nevyhnutne zmeniť. Stále opakujem: aké
máme školstvo dnes, tak bude vyzerať naša krajina v budúcnosti. Žiaľ, odkedy som prezidentom,
menoval som už štyroch ministrov školstva, a to, pochopiteľne, príliš nepomáha riešeniu kopiacich
sa problémov výchovy a vzdelávania našich detí. Blíži sa polovica volebného obdobia súčasnej
vlády a musím skonštatovať, že žiadne zásadné a citeľné zmeny nie je zatiaľ vidno. A my sa, pritom,
musíme snažiť vytvoriť čo najlepšie podmienky pre vzdelávanie našich detí už dnes.
Aj preto sa obraciam práve na Vás, vy ste zriaďovateľmi základných škôl, rozhodujete o tom,
kde sa budú nachádzať, aké budú veľké, kto bude stáť na ich čele. Významne dokážete vplývať na
ich kvalitu. Prosím, pripomínajme si, že školstvo je pre našu krajinu absolútnou prioritou.
S mnohými z Vás som sa minulý rok stretol. Rozprávali sme sa o viacerých problémoch. Pýtal
som sa, počúval som a to, čo opakovane rezonovalo sú témy spojené s čerpaním európskych
zdrojov. Viem, že aj v tomto programovacom období je proces prípravy jednotlivých výziev pomalý
a čerpanie eurofondov nízke.
Zdá sa, akoby sme sa z predchádzajúceho obdobia poučili len málo, ak vôbec. Administratívna
náročnosť procesov či verejného obstarávania, to všetko stále pretrváva. Napriek tomu by bolo
obrovskou škodou a obrovskou chybou, ak by sme tieto európske zdroje nedokázali vyčerpať a
efektívne využívať. Upozorňoval som na tieto problémy, a odnášam si Vaše podnety aj do ďalších
rozhovorov s členmi vlády aj v tomto roku.
Na záver mi dovoľte dotknúť sa ešte dvoch tém. Prvou sú komunálne voľby, ktoré nás čakajú v
tomto roku. Chcem Vás poprosiť, pretože viem, že mnohí z Vás budete opäť kandidovať: vezmime
si ponaučenie zo župných volieb. Nachádzajme spojencov. Spájajme demokratické sily všade tam,
kde sa to dá.
Nedovoľme, aby sa počas predvolebného súboja začali v našej spoločnosti zase šíriť hnev a
nenávisť. Nepolarizujme našu spoločnosť. Prijmite, prosím, túto moju výzvu k tomu, aby sa blížiace
komunálne voľby súťažou skutočne dobrých nápadov, možno nových myšlienok, preukazovaním
toho, čo ste dosiahli alebo a čo dosiahnuť chcete.
Vážený pán starosta,
chcem sa Vám poďakovať. Chcem sa poďakovať Vašim zamestnancom, poslancom,
zastupiteľstiev - odvádzate pre našu krajinu obrovský kus práce. Mnohokrát občania neprichádzajú
do styku so štátnou správou, ale prichádzajú práve na Vaše úrady. A od toho, ako pristupujete k
ľudom, závisí veľmi veľa. Zažil som to u mnohých z Vás, ak je primátor alebo starosta ten, ktorý
berie svoju prácu ako službu ľudom, ak tento spôsob fungovania šíri po celom svojom úrade, tak je
potom aj celý úrad vzornou službou našej krajine.
Ktokoľvek kto chce, aby naše Slovensko bolo lepšie, musí začať od seba. Každý jeden vo
svojom okruhu alebo vo svojom pôsobení môžeme tejto krajine pomôcť. Želám Vám preto veľa
energie meniť veci okolo nás k lepšiemu. Želám to Vám, Vašim najbližším a želám to celej našej
krajine. Ďakujem.
Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky
HOREL KONTAJNER
V sobotu 3. februára 2018 horel kontajner pri starom cintoríne. Doposiaľ neznámy
občan/občianka tam vysypal horúci popol, čo malo za následok vznietenie obsahu kontajnera.
Týmto nerozvážnym činom mohli spôsobiť škodu na majetku obce a rovnako sa mohol chytiť aj
stĺp telekomunikačného vedenia a následne aj blízka lipa, ktorá sa nachádza vedľa v cintoríne.
Ďakujeme pánovi Milanovi Pavľakovi, ktorý nás upozornil na horiaci kontajner. Vďaka pohotovosti
dobrovoľného hasičského zboru (ďakujeme Andrej Patráš) sa nám požiar podarilo uhasiť.
Michal Vráb
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REAKCIA STAROSTU OBCE NA ČLÁNOK “PRÍJMY OBCE PODKONICE ZA OBDOBIE
2006 - 2018" OD IVANA BARLU z januárového čísla Podkonického spravodaja č. 1/2018
Ako starosta ovplyvní výšku rozpočtu?
Starosta veľmi výrazne môže ovplyvniť príjem do rozpočtu obce svojimi rozhodnutiami,
získanými dotáciami, ovplyvniť svojim rozhodnutím počet detí v škole, ale aj prilákaním nových ľudí
do obce. V závislosti od každého takéhoto rozhodnutia sa potom v nadväznosti mení rozpočet
obce. V tabuľke ponúkame prehľad dotácií získaných z inštitúcií štátu za roky 2010 - 2018 (do
januára 2018).
Za tri roky fungovania obce som priamo do obce dotiahol dotácie vo výške 351 006 eur, zatiaľ čo
Michal Kukučka za štyri roky dotiahol 218 399 eur.
Obec je zriaďovateľom školy a preto starosta svojou činnosťou môže vplývať na počet detí v
škole. V našom prípade sa nám po zvolení do funkcie podarilo zmeniť pani riaditeľku a v roku 2015
na jeseň nastúpilo 9 detí do prvého ročníka. Nasledovalo teda vzkriesenie školy z popola. Dnes
patríme medzi top školy v okrese. Podarilo sa nám zastaviť odliv detí zo školy. Za Michala Kukučku
bol trend, že rodičia dávali podkonické deti do ľupčianskej školy či bystrických škôl. Tým sme
priamo zvýšili aj počet prenesených kompetencií do školy (financií).
Starosta svojim rozhodnutím zvýšil daň z lesných pozemkov a z lúčnych pozemkov zvýšil
príjem do rozpočtu obce ročne o 8000 eur!
V roku 2016 sa nám podarilo vybaviť najväčšiu investíciu do našej dediny. Opravu cesty III.
triedy, ktorá nie je našim majetkom a teda sa nezobrazuje v dotáciách (hodnota 60 tisíc eur).
Rovnako aj rekonštrukciu hlavného vodovodného potrubia (znovu nie je v našom majetku) takže sa
neukáže v dotáciách (hodnota 40 tisíc eur).
Ďalej v dotáciách a ukazovateľoch z článku Ivana Barlu sme nemali možnosť vidieť hodnotu
majetku obce, ktorú sme znovu zvyšovali (v dotáciách nie je oprava budovy OÚ, Kultúrny dom,
oprava pomúrnice na budove Tatranu Podkonice, oporný múrik v prístrešku v pálenici, získaná
hasičská Tatra 148 s kompletným hasičským náradím).
Ďalej nie je tiež uvedené, koľko sme urobili projektov, koľko máme pripravených, koľko sme
spolu podali.
Kríza v ekonomike z rokov 2010 - 2011
“Predchádzajúci starosta zazálohoval obec z vlastných prostriedkov“, píše v článku Ivan Barla.
Ako ďalej uvádza “kríza v ekonomike z rokov 2010 - 2011 sa prejavila so svojimi dôsledkami zníženými príjmami do rozpočtu obce a to aj v nasledovnom období v rokoch 2012 - 2014”.
Starostovi Kukučkovi v roku 2012 - 2014 zvyšovali plat každý rok o 10,95 %. Pričom v decembri
2014 po voľbách, navrhol pán poslanec Barla zvýšenie platu starostovi Kukučkovi spätne o 70 %
na sumu 2312 eur. Takže za október, november a december 2014 dostal plat vo výške 2312 eur
mesačne. Takto sa vytiahla aj suma odstupného pre odchádzajúceho starostu. Môj plat je za tri roky
stále základný bez zvýšenia o jediný cent.
PODKONICKÝ Spravodaj
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údaje sú uvedené v eurách

Transfery položka rozpočtu

Transfery

2011

prenes.kompetencie

32 019

2012

2013

2014

2015

2016

2017

19 078

13 782

12 676

20 461

36 118

43 245

12 177

12 091

10 609

304

359

176

165

172

100 000

transfer ZŠ
VPP

7 655

3 968
286

286

hlásenie obyvateľstva

285

290

stavebný úrad

804

816

CO, živ.prostr.,

200

196

1 570

81

910

1 120

3 149

798

761

473

500

800

350

1 000

700

1 500

8 000

700

15 000

voľby
z VÚC

200

200

od iných subjektov

2 615

na ÚPO
strava ZŠ a MŠ

206

sčítanie obyv., domov

895

3 346

106

odstraňovanie škôd

4 011

zo štátneho rozpočtu

6 000

9 000

grant štátne lesy
envirofond MH

60 000

env. likvid. skládky

67 296

transfer požiarnici

1 400

VÚC náučný chodník

3 500

kamerový systém

5 000

hasičňa
Spolu

2018

10 000
30 000

34 609

132 366

24 872

26 552

Michal Kukučka 218 399

51 613

178 135

81 258

40 000

Michal Vráb 351 006

Ako sa mení rozpočet obce
Rozpočet obce sa mení vždy rozpočtovým opatrením podľa potreby. Za 25 rokov sa nestalo, že
by sa rozpočet nemenil. Mení sa stále podľa toho, aké dotácie získa obec, ako sa vyvíja výber daní.
Starosta obce spolu s kontrolórkou a účtovníčkou potom navrhuje zmeny rozpočtu. Vždy spätne.
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Drahé betónovanie
Zabetónovanie bolo kvôli prepadlinám, ktoré nastali po nedodržaní stavebných podmienok
stavebníkov cez hlavnú cestu III. triedy. Betónovanie je v reklamácii, ktoré rieši právny zástupca
obce. Starosta na januárovom rokovaní požiadal o pomoc poslancov, ktorí sú právnici. Táto prosba
resp. úloha ostala bez reakcie a mne ako starostovi pripadá veľmi smutné, že právnické vzdelanie
dvoch poslancov sa prejavuje predovšetkým iba pri kritike práce proti konaniam OÚ.
Rekonštrukcia obecného úradu a Kultúrneho domu
Pôvodný rozpočet na stavbu nebol vopred určený, pretože sa to nedalo presne odhadnúť kvôli
neexistujúcim výkresom budov OÚ a KD. Stavebné práce + materiál dodávala firma FINSTAV v
celkovej výške 13.573,09 eur za obe budovy (pričom materiál sme brali od Maroša Kaduka a od fi.
Ptáček), takže sme mali kontrolu nad cenou materiálu, platili sme iba za prácu (faktúry 244/16,
243/16 a 2016001 prístupné na www.podkonice.sk/faktury).
Štrky a bagre zabezpečovala firma Tatrademont 13 956,68 eur (pričom sú to dve faktúry 219/16
a 1610130).
Celkové náklady na opravy oboch budov boli 27 529,77 eur (plus práca brigádnikov,
zhodnotenie statika). Takže celkovo je to cca 1500 eur. Finálne úpravy dvoch budov o veľkosti
štyroch rodinných domov boli 29 298,77 eur.
Na rekonštrukcii budovy obecného úradu sa po odkrytí základov našla studňa, kvôli ktorej sa
následne stavba predražila. Studňa nebola v žiadnej dokumentácii. Pamätajú si ju iba najstarší
pamätníci našej obce. Dokonca vraj druhá studňa je vpredu pred OÚ. Studňu sme museli vyústiť
priamo do potoka vedúceho popred OÚ. Komplikácie nastali aj pri odkrytí základov celej budovy,
keďže budova je postavená ešte pred 1. svetovou vojnou a stav základov bol do ich odkrytia
neznámy. Zvolal som preto poslancov a aj odborníka Ing. arch. Romana Turčana, aby zhodnotili
obe stavby. Oslovený statik následne navrhol posilniť základy v rohoch budovy OÚ. Táto
skutočnosť stavbu tiež predražila.
Po realizácii boli zvolaní na rokovanie zastupiteľstva zástupcovia firmy Finstav. O rok neskôr aj
firmy Tatrademont. Aby sa celý priebeh rekonštrukcie prešetril, poslanci navrhli, s čím som súhlasil
od začiatku, na základe uznesenia č. 41/2017 OZ, aby kontrolórka obce Podkonice navrhla znalca
na kalkuláciu nákladov na hydroizoláciu základov budov OÚ a KD. Znalecký posudok do dnešného
dňa nebol od znalca dodaný.

Šetrenie za telefóny
V období 2011 - 2014 sa v obci používali mobilné čísla starostu, pece, pevnej linky a internetu
(spolu 4 služby). V rokoch 2015 - 2018 sa používajú čísla starostu, pece, sms-kového portálu,
fotopasce, poplašného a zamestnanca obce, internetu a pevnej linky (spolu 8 služieb). Stoja nás
rovnako.
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Kávovar
Kávovar stál 499 eur. Snažíme sa privítať a uctiť si návštevy na OÚ, takže sme vybavili OÚ
kvalitným kávovarom na úrovni. Veríme, že kávovar vydrží veľa rokov a táto investícia sa oplatí.
Zastávky na Pleše a „reťaz“
Získaná dotácia BBSK na vybudovanie náučného chodníka vo výške 3500 eur a naša
spoluúčasť vo výške 1750 eur. Vďaka dotácii sa nám podarilo zatraktívniť naše Pleše a vytvoriť
náučný chodník, ktorý sa venuje histórii obce.
„Reťaz“ sa volá insignia. Je to zlatá medaila obce so znakom Slovenskej republiky na jednej
strane a na druhej strane s logom obce. Insigniu som vymenil po 25 rokoch, pretože stará bola ešte
z minulého režimu.
Zvláštne nakladanie s bioodpadom
V roku 2016 sme zlikvidovali časť sklády „Za Močilá“ a definitívne vytvorili štyri miesta na odpad.
Nenosíme odpad za naše domy. Máme čistejšiu obec.
Michal Vráb
starosta

Reakcia firmy pracujúcej na budovách obecného úradu a kultúrneho domu na článok z
jaunárového čísla Podkonického spravodaja č. 1/2018 od Ivana Barlu „Príjmy obce
Podkonice za obdobie 2006 - 2018"
Spoločnosť Finstav bola oslovená zo strany investora na realizáciu hydroizolácií okolo OÚ a KD
Podkonice. Na základe úspešného výberového konania sme túto stavbu realizovali, ale len ako
čiastkový dodávateľ prác. Do našich kompetencií nespadali rozobratie a položenie zámkovej
dlažby, výmena odkvapových rúr, strojové výkopové práce ani dovoz štrkov a vývoz sute, nakoľko
tieto si investor zabezpečil po vlastnej osi. Nákup stavebného materiálu si taktiež zabezpečil
investor. Zabezpečovali sme ručné výkopové práce, ktoré boli začaté zo strany investora, no
nedokončené. Základy objektu KD sa museli obnažovať dvakrát nakoľko ich niekto z piatka do
pondelka zasypal. Po obnažení základov na objekte OÚ bol zistený havarijný stav základov. Na
základe tejto skutočnosti bol na stavenisko privolaný stavebný dozor a statik. Po dohovore so
stavebným dozorom, statikom a po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom sme zrealizovali
dodatočné spevnenie základov. Na záver sme mali zrealizovať doteplenie soklov okolo celého
objektu OÚ a preto boli steny OÚ napenetrované. Tieto práce už boli pozastavené zo strany
investora, nakoľko odstránenie havarijného stavu základov pohltilo značnú časť investície.
Michal Machava, Finstav
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 23.1.2018
Uznesenie č. 1 / 2018 - podpísané starostom obce
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zapisovateľa, návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zmenu
programu.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš,
Peter Polóny, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 2 / 2018 - podpísané starostom obce
OZ Podkonice schvaľuje uznesenie č.83/2017 zo dňa 13.12.2017.

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš,
Peter Polóny, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
(Pozn. redakcie: OZ týmto uznesením zrušilo projekt realizácie ihriska za bytovkou č.d. 342.
Na tento projekt sa už nebudú vynakladať ďalšie finančné prostriedky spojené s realizáciou
tohto projektu. OZ odporúča vyhľadať v rámci tejto výzvy inú lokalitu v obci Podkonice (škola,
ihrisko). OZ odporúča zamerať sa na realizáciu podobného zariadenia.)
Uznesenie č. 3 / 2018 - podpísané starostom obce
OZ Podkonice schvaľuje uznesenie č.89/2017 zo dňa 13.12.2017 v nasledovnom znení:
„OZ Podkonice schválilo deň konania zasadnutia zastupiteľstva utorok.
OZ Podkonice poverilo starostu obce pripraviť termíny zasadnutí na I. polrok 2018.“

7:0:0

Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš,
Peter Polóny, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 4 / 2018 - podpísané starostom obce
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje uznesenie č.90/2017 zo dňa 13.12.2017 v nasledovnom znení:
„OZ Podkonice schvaľuje Mgr. Petra Polónyho a Mgr. Ing. Ivana Barlu na kontrasignovanie
zmlúv podľa schválenej smernice.
Kontrasignovanie bude prebiehať formou interného písomného súhlasu, ktorý môže byť
súčasťou zmluvy, ktorá sa bude spolu so zmluvou archivovať.“
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš,
Peter Polóny, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 5 / 2018 - podpísané starostom obce
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje uznesenie č.91/2017 zo dňa 13.12.2017 v nasledovnom znení:
„OZ Podkonice určuje, aby starosta obce jednotlivé zmluvy a zmluvné podmienky týkajúce sa
rekonštrukcie chodníka od dolnej zastávky SAD až po Kultúrny dom predložil na obecnom
zastupiteľstve a zmluvný vzťah uzatvoril až po schválení obecným zastupiteľstvom.“
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš,
Peter Polóny, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto

PODKONICKÝ Spravodaj
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Uznesenie č. 6 / 2018 - podpísané starostom obce
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje uznesenie č.94/2017 zo dňa 13.12.2017 v nasledovnom znení:
„OZ Podkonice navrhuje zaviazať starostu obce Podkonice doložiť doklady, ktoré sú dôvodom
navýšenia položiek v rozpočte na rok 2018 do následného prejednávania rozpočtu na rok 2018“
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš,
Peter Polóny, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 7 / 2018 - podpísané starostom obce
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje zaradenie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce doručené po 30.10.2017
do návrhu rozpočtu obce Podkonice na rok 2018.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš,
Peter Polóny, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 8 / 2017 - podpísané starostom obce
7:0:0
OZ Podkonice schvaľuje uzatvorenie Zmluvy č. 6000175/0594/2017 o uzatvorení budúcej
kúpnej zmluvy so spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Bystrica, pre
prípravu a realizáciu stavby „Kanalizácia – lokalita Pod Bukovinou, Podkonice“
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Ľubomír Očenáš, Oliver Očenáš,
Peter Polóny, Proti: nikto, Zdržal sa: nikto
V Podkoniciach, dňa 23.1.2018
Všetky uznesenia (č. 1 - 8 / 2018) podpísal:
Ing. Michal Vráb
starosta obce

.

VAŠE PRÍSPEVKY

PREČO SME NESCHVÁLILI ROZPOČET NA ROK 2018
„Skupina poslancov uvrhla obec do rozpočtového provizória,“ tak zneli varovné hlasy a boli tiež
spomenuté rôzne argumentácie, čo všetko nebude môcť v obci fungovať.
Žiadnu paniku! Nie je to pravda, obec žije normálne. Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. výdavky
uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka
prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce predchádzajúceho rozpočtového
roka.
Domnievame sa, že paradoxne takáto situácia môže viac vyhovovať vedeniu obce, pretože v
minulom roku boli bez vedomia poslancov urobené viaceré presuny v rozpočte. Peniaze už boli
minuté a až následne bol tento zvláštny účet predložený poslancom na OZ 13.12.2017 na spätné
schválenie. Niektoré položky v tomto rozpočtovom opatrení č. 2 boli neprimerane nafúknuté.
Takže sa nič nedeje, obec môže minúť každý mesiac 1/12 z každej rozpočtovej položky
výdavkov. Výnimku dokonca majú tie výdavky, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania
dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku, takže ani s tým problém nebude.
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Cieľom nás poslancov ale nebolo samotné provizórium a blokovanie rozpočtu obce.
Potrebovali sme získať čas na oboznámenie sa s reálnou finančnou situáciou obce a hlavne
potrebovali sme vysvetlenie od starostu obce ohľadom problémových výdajov. Požadovali sme tiež
vysvetlenie častého prekračovania právomocí, ktoré boli odsúhlasené na OZ.
Okrem tohto sme ďalej žiadali:
1. Pripraviť konečne po roku a pol celkovú kalkuláciu nákladov na dokončenie chodníka v
dedine. Poslanci ho považujú za prioritu č.1, preto požadujú v rozpočte vytvoriť investičnú položku
75.000 EUR určenú priamo na tento účel. Od kaplnky po strednú zastávku je chodník vo výstavbe
už od októbra 2016 a bolo na ňom zatiaľ preinvestované 18.000 EUR na osadenie obrubníka.
Prečo ale vedenie obce čakalo a nedokončilo minimálne túto časť do finálnej podoby je pre nás
poslancov otázne, pretože starosta bol na dokončenie tejto časti chodníka viackrát vyzvaný.
2. Pripraviť nový návrh rozpočtu na rok 2018, ktorý by zohľadňoval investičné priority, všetky
požiadavky o dotácie subjektov v obci, podujatí v obci a hlavne, aby sa znížili výdaje na vnútornú
prevádzku obecného úradu.
3. Vysvetliť všetky navýšené položky v rozpočtovom opatrení č. 2 a dôvody prečerpania
rozpočtu v niektorých položkách (napríklad položky reprezentačné, propagácia, tarifné platy,
dohody, spotreba pohonných hmôt a iné).
4. Vysvetliť dôvody vytvorenia dlhu a prenosu úhrad faktúr z roku 2016 do rozpočtu 2017. V roku
2016 sa žilo na dlh, ktorý bolo potrebné splatiť z peňazí rozpočtu roku 2017. Poslanci o tejto
závažnej situácii neboli vôbec informovaní, nepoznali ju ani v čase schvaľovania rozpočtu na rok
2017, dozvedeli sa o tom až keď im konečne po urgenciách starosta poskytol informáciu o čerpaní
rozpočtu po 3. kvartáli roku 2017.
Cieľom poslancov je zostaviť a schváliť maximálne reálny rozpočet obce na rok 2018, ktorý ale
musí starosta dodržiavať a rešpektovať! Pri schvaľovaní rozpočtu navrhujeme odhlasovať ďalšie
opatrenia, aby sa neopakovalo nerešpektovanie rozpočtu zo strany starostu a aby poslanci mali
prehľad o finančnej kondícii obce priebežne, nie len v decembri. Z toho dôvodu navrhujeme, aby pri
každom rokovaní OZ bol poslancom predložený priebežný stav čerpania rozpočtu obce.
Konečne sa podarilo hlasmi všetkých 7 poslancov schváliť vnútorné odsúhlasovanie všetkých
zmlúv a dohôd, z ktorých obci vznikajú záväzky, a to pred tým, ako ich podpíše starosta. Táto tzv.
kontrola štyroch očí má prispieť k tomu, že sám starosta nemôže podpisovať pre obec nevýhodné a
nepotrebné projekty. Podobne sa podarilo hlasmi 7 poslancov prelomiť veto starostu pri uznesení
č. 91/2017. Schválilo sa tak opatrenie, že všetky zmluvy a dohody k realizácii chodníka v dedine
bude vopred schvaľovať výhradne obecné zastupiteľstvo!
poslanci OZ Podkonice (Ivan Barla, Jaroslav Kostúr, Oliver Očenáš a Peter Polóny)

Reakcia starostu Michala Vrába na články pána poslanca Mgr. Ing. Ivana Barlu:
Ďakujem pánovi Mgr. Ing. Ivanovi Barlovi za neustálu snahu o dohľad nad chodom Obecného
úradu. Vzhľadom k tomu, že v stredu 14. feburára 2018 začalo pôstne obdobe a ja si vážim tieto
najvýznamnejšie kresťanské sviatky, nebudem na aktivity pána poslanca reagovať.
Michal Vráb
PODKONICKÝ Spravodaj
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Podkonice
Dubiny
Pleše

TURISTIKA

TURISTIKA V ROKU 2017
Aktivistom turistiky v Podkoniciach v spolupráci s OU Podkonice sa v roku 2017 podarilo oživiť a
zorganizovať osem turistických podujatí. Účelom bolo spropagovať a zapojiť obyvateľov Podkoníc
a okolitých obcí do spoznávania krás našej krajiny, zvyšovania fyzickej a duševnej kondície. Veď
nie nadarmo sa hovorí, že pohyb v prírode je tá najlepšia telocvičňa.

1. akcia: Vysoké Tatry, autobusový zájazd - Podkonice - T. Lomnica, Š. Pleso - Hrebienok
2. akcia: 23.7.2017 po trase Podkonice - Dubiny - Vysoká - Pleše - 12 účastníkov
3. akcia: 30.7.2017 po trase Podkonice - Kalištie odvoz autami, trasa - Kalištie - Močiare Kečka - K. Chrbát - H. sedlo - M. kyslá. Nenáročná celodená akcia s peknými výhľadmi - 13
účastníkov
4. akcia: 13.8.2017 po trase Podkonice - Čertovica autobusom - Čertovica - Rovienky - Králička
- Chata M. R. Štefánika pod Ďumbierom, magistrála - Kosodrevina - Srdiečko. Nepriaznivé
počasie, vyčasilo sa až po príchode na chatu - 16 účastníkov
5. akcia: 20.8.2017 po trase Podkonice - Ľubietová - Hrb - Ľ. Vepor - Hrb - krásne počasie s
výhľadmi na centrálnu časť NT a VT - 5 účastníkov
6. akcia: 27.8.2017 po trase Podkonice - autami do Štefanovej - Rozsutec - Veľký Rozsutec počasie pekné, krásne výhľady - 4 účastníci
7. akcia: 22.10.2017 po trase Kráľova studňa - K. sklala - Krížna - symb. cintorín, nie veľmi
priaznivé počasie - 5 účastníkov
8. akcia: 26.12.2017 po trase Podkonice - Donovaly autobus, DN - Močiare - Kalištie - Pleše,
záverečné podujatie na konci roka s dobrým občerstvením, 25 účastníkov
Pre prirodzený rozvoj turistiky je potrebné zapojiť do takejto aktivity aj základnú školu a
organizovať nenáročné túry pre deti a motivovať ich k zdravému pohybu a poznávaniu nášho
regiónu.
Ľudovít Flaška
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
ČO SA STALO V NAŠEJ ŠKOLE...
Január, ako prvý mesiac nového kalendárneho roka začal pre
našich školákov prázdninovo. Decká sa tak do sýtosti mohli
vyšantiť na snehu, alebo si len tak oddýchnuť od školských
povinností v pohodlí svojho domova. Hneď po nástupe do školy
po prázdninách, sme sa opäť vrhli na učenie a organizovanie
lyžiarskeho výcviku, ktorý sme absolvovali v týždni od 15. 1.
do 19. 1. 2018 s.lyžiarskou spoločnosťou ASA. Zúčastnili sa
ho škôlkari aj školáci. Tradične boli rozdelení do skupín, v ktorých
sa začiatočníkom, ale aj pokročilým, venovali milí a trpezliví inštruktori. Záver lyžiarskeho týždňa
patril zhodnoteniu naučeného, a tak si naše deti skúsili aj preteky na snehu. Za odmenu ich čakal
diplom, medaila a magnetka na pamiatku. Šikovní lyžiari môžu ďalej zúročovať tohtoročné
skúsenosti na svahu, pokým nám sneh túto zimu ešte bude dopriaty.

So školákmi sme sa v ďalšom týždni venovali polročným testom a prípravám na karneval. V
stredu 31. januára žiaci dostali za polročnú prácu v školských laviciach odmenu v podobe
vysvedčenia. V tento deň nás čakalo aj prekvapenie v podobe pána keramikára Mareka
Novotňáka, ktorý nám prišiel priblížiť jeho remeslo a ukázať prácu s hlinou. Mali sme možnosť si
vyrobiť originálne vlastné hlinené kúsky, ktoré nám budú po vypálení v peci dodané. S hlinou
usilovne pracovali aj naši najmenší v škôlke a už teraz sa nevedia dočkať, kedy budú môcť ukázať
maminke a ockovi, ako pilne pracovali a čo vytvorili.

PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
V piatok 2. februára sme v spolupráci s
rodičmi žiakov našej školy zorganizovali v
hostinci Podkova „Rodičovskú veselicu“. Bol
to 1. ročník takejto školskej zábavy pre
rodičov a dovolím si tvrdiť, že vydarený. Sála
vyzdobená, na stoloch dostatok jedla, šalátov,
kapustnice, ale aj dobrôt, ktoré podonášali
šikovné gazdinky. Zábava sa rozprúdila aj na
parkete, aj neskôr pri skúšaní rodičovských
vedomostí, pri rodičovskom kvíze. Otázky boli
vtipné, zaujímavé, pracovalo sa v skupinkách
a tak si víťazná skupinka mohla odniesť ako
výhru šampanské a diplomy za Kvízmajstra
rodičovskej veselice. Neskôr nás všetkých
čakala tombola, v ktorej bolo vyše 40 cien. V tombole sa tak vyzbieralo 280 €, ( + zvyšok z réžie 27,
61 €) ktoré, ako sa Rodičovská rada našej školy dohodla, poputujú do školského klubu, na nákup
rôznych spoločenských a edukatívnych hier, prípadne spoločného výletu.

Zábava trvala až do skorého rána, a veríme, že to nebol prvý a posledný ročník, ale že sa opäť
takto spoločne o rok podarí zorganizovať ďalší ročník. Ďakujeme všetkým, ktorí priniesli skvelé
dobroty na spoločný stôl, aj tým, ktorí prispeli do tomboly, či už osobne, alebo hľadaním sponzorov,
ďakujeme rodičom, že pomáhali pri výzdobe sály, pri nákupoch a tiež pri akýchkoľvek prípravách s
akciou súvisiacich. Pretože, ako som povedala na úvod otvorenia našej rodičovskej zábavy, ...“
najprv bol nápad a bolo ho treba rozvinúť.“ Sme radi, že sa aj za tak krátku dobu dokázal za pomoci
vás všetkých ochotných zrealizovať. Ďakujeme.
O Detskom karnevale, ktorý tento rok pripadol na dátum 7. 2. a ďalších aktivitách a akciách
školy sa dočítate viac v ďalšom čísle Podkonického spravodaja.
Mgr. Lucia Petríková
riaditeľka ZŠ s MŠ Podkonice
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DUCHOVNÉ OKIENKO
Milí podkoničania!
Pravdepodobne každý z nás zažil situáciu, kedy si chcel kúpiť nejakú novú vec, povedzme
nábytok. Tešíme sa na tú chvíľu, keď nám ho dovezú domov, plánujeme, kde si čo dáme, šetríme si
naň, listujeme katalógy a vyberáme, aký by sa nám najlepšie hodil. Lenže skôr ako ho dáme na
svoje nové miesto musíme vyriešiť, kam dáme ten starý. Staré musí urobiť miesto novému. A o
niečo také nám ide v duchovnej rovine počas pôstneho obdobia. Vyhadzujem zo svojej duše staré a
prebytočné veci, aby som v nej urobil miesto samotnému Bohu.
Vieme, že samotný čas pôstu začína Popolcovou stredou a trvá 40 dní (nedele ako sviatočné
dni oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania sa do pôstu nepočítajú). Jeho dĺžka pripomína Ježišov
štyridsať dní trvajúci čas strávený na púšti, keď sa pôstom pripravoval na svoje verejné vystúpenie,
ale aj štyridsaťročné putovanie Izraelitov po púšti pred vstupom do zasľúbenej zeme, Mojžišove
štyridsaťdenné zotrvanie na hore Sinaj, kde mu Boh dal desatoro a aj Eliášov štyridsaťdenný pôst.

Pôst však nie je diéta. Je pravda, že dnes sú mnohí ľudia ochotní sa postiť z estetických
dôvodov, aby schudli, aby vyzerali pekne v očiach ľudí. A keď sa staráme o pekný ľudský vzhľad,
snáď sa môžeme postarať i o ten boží – o vzhľad našej duše. Hlavným rozdielom je to, že diétou sa
zameriavame na seba, pôstom na Boha.
Pôstne obdobie nás skôr vedie k pokániu – uvedomením si svojej závislosti na Bohu. Ak máme
vždy jedenia a pitia nadostač, ľahko sa staneme príliš sebaistými, vidiac len svoje vlastné
schopnosti a podliehame falošnému pocitu úplnej nezávislosti a sebestačnosti. Pôst nás cez hlad
teda robí vedomými si i svojich limitov, krehkosti a vedomými si každodenných darov, ktoré od Boha
dostávame.
Pôstom nezavrhujeme pozemské veci, veď Boh všetko stvoril ako dobré. Preto pôst slúži na
posilňovanie našej vôle a na oslobodzovanie sa od pripútania k materiálnym veciam. Dobrovoľný
sebazápor spôsobuje, že nie naše túžby a veci ovládajú nás, ale my ich. Teda nejde o náš zápas
proti telu, ale o využívanie svojho tela k rozvoju dobra a očisťovaniu duše. Zavrhovaním toho, čo je
hriešne v našej vôli, nenivočíme telo, stvorené Bohom, ale uvádzame ho k jeho pravej rovnováhe a
slobode. Ruský kňaz a duchovný mysliteľ Sergej Bulgakov to vyslovil: „umŕtvujeme telesnosť, aby
sme získali telo“.
PODKONICKÝ Spravodaj
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DUCHOVNÉ OKIENKO
Pôstne sebazápory však naberajú plný efekt len keď ich spojíme s modlitbou a almužnou
(skutkami milosrdenstva). Bez modlitby a prijímania sviatostí sa pôst stáva farizejským – je len
podávaním akéhosi osobného výkonu a nevedie k pokániu a radosti, ale k pýche, vnútornému
napätiu, podráždenosti a nevrlosti. Preto už od počiatku Cirkvi, pôstny čas nebol len časom
osobného zriekania sa istých dobier, ale skôr časom dávania. Ak sa dokážeme z lásky k Bohu
zrieknuť napr. jedla, trénuje to našu vôľu a posväcuje nás to (to je pôst), ale pokiaľ to isté jedlo
dokážem ešte i darovať napr. hladnému, posväcuje nás to dvakrát (to je almužna). A aby sme mali
silu to urobiť na to slúži modlitba.
Začiatok a koniec pôstneho obdobia, teda Popolcová streda a Veľký piatok sú dňami prísneho
pôstu (bez možnosti nahradenia iným skutkom pokánia). Preto v tieto dni sa treba:
1. Zdržiavať sa mäsitých pokrmov (tento skutok je záväzný od 14. roku veku do konca života, no
je dobré ak rodičia i mladšie deti vedú k pokániu).
2. Je dovolené iba raz za deň sa dosýta najesť (záväzné od 18. roku veku do začatia 60. roku
veku). V Cirkvi sa traduje zvyk raz sa najesť dosýta a dvakrát do „polosýta“.
Vážne chorí, diabetici alebo tehotné ženy, ak majú zdravotné ťažkosti, nemusia tento
zachovávať, čiže chorí môžu jesť viackrát za deň bez obmedzenia. Pôst od mäsitých pokrmov však
treba zachovať, pokiaľ na to nie je mimoriadne vážny dôvod.
V ostatné dni pôstu (i každý piatok v roku) je potrebné vykonať aspoň jeden z týchto skutkov:
1. zdržiavanie sa mäsitého pokrmu (mäsitým pokrmom rozumieme: akékoľvek mäso
živočíšneho pôvodu okrem rýb a morských plodov, výrobky z mäsa v akomkoľvek pomere. Jedlá
pripravované na bravčovej a hydinovej masti (napríklad zelenina, cestoviny, sója) nie sú porušením
pôstu)
2. zrieknutie sa sladkostí, fajčenia, pitia alkoholu či televízie, koncertu, diskotéky,
spoločenského programu, alebo inej zábavy
3. vykonanie nejakého dobročinného skutku (pomoc starým, návšteva chorých, pomoc
núdznym, chudobným, biednym, postihnutým, trpiacim)
4. iný skutok sebazaprenia / obety / pokánia
5. modlitba navyše: liturgia hodín (breviár), 5 desiatkov svätého ruženca, krížová cesta, iná 15
minútová modlitba, alebo čítanie Biblie aspoň 15 minút
6. Modernejšie skutky pokánia:
a).pôst od zábavy na počítači, notebooku, tablete, v mobile,
b).menej chatovania na sociálnych sieťach a viac osobných rozhovorov
c).viac vďačnosti, trpezlivosti, ocenenia druhých, odpustenia, súcitu
d).menej kritizovania, negativity, menej slov, ktoré očierňujú, špinia a zraňujú, menej
zatrpknutosti, nepriateľstva, zdeptanosti a beznádeje, neprajnosti a podozrievania, hnevu a
pesimizmu, menej pýchy a viac pokory.
Skutok pokánia by mal človeka "niečo stáť" - čas, sily, hmotné prostriedky, nepohodu,
jednoducho mal by byť osobnou obetou. Všetkým vám želám, aby čas pôstu bol pre nás všetkých
časom veľkého požehnania a radosti v duši.
Miroslav Spišiak, váš farár
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2% Z DANÍ
Vážení spoluobčania,
ako je každý rok zvykom, chcel by som sa v mene OZ PÚTNIK poďakovať všetkým našim
známym i neznámym podporovateľom, ktorí nám pomohli tým, že sa rozhodli poukázať percentá z
dane z príjmu za rok 2016 nášmu občianskemu združeniu. Náš príjem z vašich percent daní
dosiahol v roku 2017 výšku 1280,19 EUR. Ako vždy, aj teraz sme všetky príspevky minuli v
prospech Podkoničanov spolu s peniazmi, ktoré sme dostali ako finančné dary alebo ušporili v
predošlých rokoch. Našimi hlavnými výdajmi boli:
Zakúpenie nových spínacích hodín pre kostolné zvony
245 EUR
Podpora občana s ťažkým zdravotným postihnutím
200 EUR
Príspevok na farský deň, varenie halušiek
150 EUR
Vyplatenie 1. zálohy za zariadenie, ktoré bude slúžiť všetkým
1500 EUR
Okrem toho sme zabezpečili v spolupráci s pánom farárom Miroslavom zariadenie na
premietanie liturgických textov v kostole. Máme ho teraz v skúšobnej prevádzke, má ešte svoje
muchy, ale aj v tomto stave určite pomohlo k zapojeniu ďalších spevákov do spoločného spevu
počas sv. omší (stále platí, kto spieva dvakrát sa modlí...).
Pri plánovaní našej práce vychádzame tiež z rozpočtu, ktorý sa snažíme aj dodržiavať. Ten je
plnený z finančných darov občanov a príspevkov vás - z daní. Nedajú sa každý rok realizovať
finančne náročné aktivity ako boli napr. rekonštrukcia vežových hodín, drevorezby duplikátov
ukradnutých zastavení krížovej cesty. Prvýkrát sme sa preto osmelili požiadať o príspevok aj z
obecného úradu. Niekomu sa môže zdať naša práca zbytočnou, je to ale vec názoru. Každý má
možnosť skúsiť a potom môže hodnotiť. Samozrejme padajú aj slová uznania a za tie ďakujeme!
Verte padnú dobre.
Množstvo a kvalita práce, ako všade, aj v treťom sektore, do ktorého sa zaraďujeme je však
podmienená výškou všetkých príspevkov našich podporovateľov, za čo sme všetkým povďační.
Máme však pri našej práci aj dosť negatívne skúsenosti s podporou. Možno je to len náhoda,
ale nepodarilo sa nám získať podporu od obecného úradu, o ktorú sme požiadali prvýkrát, podobne
ako ostatné organizácie v Podkoniciach. Najskôr bola naša oficiálne odoslaná žiadosť starostom
obce "zadržaná", vôbec sa nedostala na prerokovanie poslancom obecného zastupiteľstva spolu s
inými žiadosťami. Prečo sa tak stalo? Môžeme len špekulovať. Keď sme sa ale ohradili na OZ prečo
sme starostom obce diskriminovaní, poslanci podporili našu žiadosť a schválili podporu vo výške
1500 EUR, ktoré sme plánovali použiť na dve aktivity v prospech občanov Podkoníc.
Nevyšiel nám však pôvodný zámer, na ktorý bola dotácia z OU určená. Preto sme hľadali inú
formu na zúročenie týchto prostriedkov v prospech všetkých podkoničanov. V závere roka (dňa
20.12.2017) sme si ešte overovali, či je peniaze možné skutočne vyčerpať a na základe odpovede z
OÚ sme zmluvu o poskytnutí dotácie s obecným úradom podpísali 21.12.2017. Pracovníčkou OÚ
sme boli mailom ubezpečení, že posiela peniaze na náš účet. Patrí sa nám preto poďakovať pani
Jane Gregorovej (pracovníčke OÚ) za jej ústretovosť a podporu.
Na základe tejto informácie sme s dodávateľom dohodli platobné podmienky dodávky.
Bohužiaľ, sľúbené peniaze z obecného úradu do konca roku 2017 neprišli. Neskôr sme zistili, že
úhradu zastavil starosta obce, že vraj "príjemca dotácie prišiel podpísať zmluvu 21.12.2017 - čo
bolo v rozpore so zmluvou", ktorá stanovovala vyčerpať peniaze do 15.12.2017. Tento dátum po
našom upozornení na chybu v zmluve navrhla zmeniť pracovníčka OÚ dodatkom na 31.12.2017.
Je na mieste otázka, či sme mohli peniaze vyčerpať do termínu 15.12.2017. Za uvedených
podmienok určite nie. Úhradu spomínaných 1500 EUR sme nakoniec dodávateľovi realizovali z...
PODKONICKÝ Spravodaj
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...požičaných peňazí a nejako to budeme musieť v budúcnosti vykryť. Skúsenosť z prístupu a
podpory zo strany starostu obce je nám záhadou. Možno je problém v tom, že združenie OZ Pútnik
zastupujem práve ja (Ivan Barla). Zostáva nám všetkým veriť, že starosta obce bude tak zásadne,
ako v našom prípade, dodržiavať všetky smernice a najmä zákony, ktoré sú záväzné pre jeho prácu
vo funkcii starostu, a nie len tie ktoré mu vyhovujú. Symbolom tej „striktnosti“ dodržiavania zákonov
by mohol byť aj vypílený strom pri kríži na Zákľuči. Snáď nám v našom snažení pomôžu aspoň
poslanci OZ, ide predsa o dobrú vec!
Úplným záverom, ešte raz veľká vďaka ľuďom, ktorí majú porozumenie pre našu prácu, o to
viac tým, ktorí priložili ruky k dielu napr. Juraj Barla st. - výmena spínacích hodín na zvonoch,
haluškári "Bravčiari" Jozef Flaška - Cigáň, Peter Barla - Miki, Marek Gregorčok od Gilov, Jozef
Slobodník - Kývaj, ktorí nám pomohli počas farského dňa a navarili niečo cez 150 porcií "fajňích"
halušiek (s pravou ovčou bryndzou, priamo z pršianskeho salaša).
A ak by ste mali záujem pomôcť nám, ale aj sebe, s vďakou prijmeme vaše peniažky z vašich
vyrobených miezd za rok 2017. Prílohou Spravodaja je tlačivo na poukázanie vašich 2 percent,
zvážte teda. Ďakujeme!
Ivan Barla, za občianske združenie PÚTNIK
Reakcia starostu obce Michala Vrába
Dotácia bola schválená v zmysle uznesnia obecného zastupiteľstva obce Podkonice č. 8/2017
zo dňa 1.2.2017. Schválenie prebehlo obecným zastupiteľstvom na poskytnutie finančnej dotácie
vo výške 1500 eur na použitie v súlade s cieľmi OZ Pútnik podľa stanov v prospech občanov obce.
Zmluva bola pripravená na podpis 27. júla 2017. Mgr. Ing. Ivan Barla podpísal zmluvu 21.12.2017.
V podpísanej zmluve v článku III. odstavec 4. sa uvádza, že je potrebné finančnú dotáciu vyčerpať
do 15.12.2017 a v článku III. odstavec 5. je príjemca povinný bezodkladne predložiť podklady o
účelovom čerpaní poskytnutej dotácie najsneskôr do 20.12.2017.
Michal Vráb

SPOLOCENSKÁ KRONIKA
GRATULUJEME K VÝROČIU
55 rokov
Mária Valentová (č.d. 345)
60 rokov
Emília Gregorčoková (č.d. 221)
65 rokov
Ľubomír Flaška (č.d. 251)
Elena Bittnerová (č.d. 230)

OPUSTILI NÁS
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70 rokov
Mária Šusteková (č.d. 301)
Peter Libiak (č.d. 223)
75 rokov
Ondrej Kostúr (č.d. 215)
Ján Slobodník (č.d. 292)
Jozef Slobodník (č.d. 71)

85 rokov
Elena Šípková (č.d. 249)
87 rokov
Eduard Homola (č.d. 231)
89 rokov
Júlia Kostúrová (č.d. 220)

80 rokov
Ondrej Krajčí (č.d. 123)
Eleonóra Patrášová (č.d. 298)
Júlia Turčanová (č.d. 211) - 86 rokov
Ivan Šípka (č.d. 259) - 61 rokov
PODKONICKÝ Spravodaj
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PODUJATIA
GAZDOVSKÁ ZABÍJAČKA 2018
V sobotu 3. februára 2018 prilákal už 10. ročník Gazdovskej zabíjačky mnohých na Námestie
pred Krochmelov. Od skorého rána prichádzali domáci podkoničania, aj ľudia z okolia, vychutnať si
atmosféru tradične zabíjačky.
Fašiangový sprievod, putujúci po časti našej obce, ukončil svoju cestu priamo v drevenej
dedine, kde sa zabíjačka odohrávala. Tam už rozvoniavali nie len zabíjačkové špeciality, ale aj
fašiangové dobroty - šišky a štrúdle.
Ako je zvykom, predstavili sa aj domáci remeselníci. U Jozefa Polónyho sme si mohli pochutnať
na vynikajúcom čerstvom syre a pareniciach a Anton Budzeľ nám predviedol výrobu korýtok a
drevených vahančokov. Zaspievať a zatancovať sme si mohli pri ľudovej hudbe bratov
Pokošovcov.
Všetkým organizátorom, účinkujúcim a návštevníkom zo srdca ďakujeme! Vďaka patrí aj
sponzorom: Obec Podkonice, Hostinec Podkova - Marián Ľalík, Delikát - Jozef Saxon - predaj
konrenín, prírodných a umelých čriev.
Pán Miloš Turčan, ktorý je dušou celej akcie, tento ročník zhodnotil takto: „To už je tak. Keď sa
spojí dobrá nálada, dobré jedlo a dobrí ľudia, je na svete takáto vydarená akcia.“ Verím, že takéto
akcie budú ľudí spájať aj naďalej.
Jaroslav Kostúr ml.
foto: Pavel Pitoňák / Michal Vráb

Vyjadrenie organizátora k priebehu zabíjačky
Organizátor obec Podkonice sa rozhodla podporiť zabíjačku, ktorá sa konala aj napriek tomu,
že nebol schválený rozpočet obce. Toto veľmi ťažké rozhodnutie sme sa rozhodli urobiť napriek
podpore hlavného organizátora Miloša Turčana, krčmára Maroša Lalíka a Jozefa Saxona Koreniny Delikát. Pred zabíjačkou nás však prekvapilo anonymné udanie zo strany neznámeho
občana, ktorý našu akciu nahlásil na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správa Banská
Bystrica. Kontrolór prišiel skontrolovať stav a aj priebeh zabíjačky počas jej prípravy v piatok a aj v
sobotu. Skonštatoval zákonný priebeh celej akcie v zmysle pravidiel a nariadení zákonov
Slovenskej republiky.
Michal Vráb
PODKONICKÝ Spravodaj
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FARSKÉ OKIENKO
POMOC PRE YVONNE
Začíname pôstne obdobie a je to iste i čas odriekania si
rôznych vecí a prinášania osobných obiet. Už prvotná Cirkev
však tento čas vnímala i ako čas pre väčšie preukazovanie
skutkov lásky blížnym a tak veci a jedlo, ktoré si ľudia odopreli, išli
a darovali chudobným. Možno v duchu tejto tradície môžeme vo
svojom okolí vnímať rôzne ponuky na pomoc a podporu rôznych
zväčša charitatívnych diel. Je pekné, keď sa dokážeme rozdeliť
a pomôcť, no málokedy konkrétne vieme, ako boli naše dary
použité. Preto vám ponúkam i jednu konkrétnu možnosť.
Ide o adopciu na diaľku - teda o možnosť podporiť štúdium na
internátnej škole pre nejaké konkrétne dieťa. Adoptívny rodič je
následne informovaný o jeho prospechu, môže si s dieťaťom
písať a sledovať jeho napredovanie. Tento spôsob je praxou
overený a účinne funguje na vyše 95 %. Takto sa dieťaťu
poskytne vzdelanie a tak sa mu dá možnosť v dospelosti nájsť si
prácu a byť sebestačné. Vzdelaním sa mení i samotná kultúra národa a čo je dôležité dieťa po pár
rokoch nie je závislé na žiadnych ďalších daroch zvonku a správe naopak, keď si po skončení
strednej školy nájde uplatnenie a prácu, samo pomáha a podporuje svojich mladších súrodencov.
V kenskom hlavnom meste Nairobi žije dievča, ktoré v čase, keď som tam ja pôsobil
prechádzalo rehabilitačným programom v centre, ktoré spravuje Dária Kimuli (Slovenka, ktorá
mala koncom augusta prezentáciu o afrických projektoch v našom kostole). Z 300 detí, o ktoré sa
Dária stará v škole sv. Filipa Neriho, ktorú nedávno navštívil i náš p. prezident, je ešte niekoľko detí,
ktoré nemajú svojich adoptívnych rodičov. Preto som sa rozhodol, že by sme si mohli jedno dieťa
ako farnosť adoptovať.
„Naše“ dievčatko sa volá Yvonne Anyango, narodila sa 20.7.2006 v Keni. Yvonne je šiestym
dieťaťom v rodine z ôsmych súrodencov. Pochádza zo slamu (osady z plechových chatrčí bez
elektriny a vody) Korogocho, jedného z najhorších a najnebezpečnejších slamov Nairobi. Otec je
práceneschopný a trpí tuberkulózou a matka sa živí príležitostnými prácami, aby dokázala uživiť 10
člennú rodinu. Situácia v rodine je zúfalá, rodina trpí hladom, deti zväčša nechodia do školy a živia
sa triedením odpadu, aby prežili a pomohli rodičom. Rodina žije v absolútnej chudobe. Yvonne je
veľmi tichá a zriedkavo rozpráva, pretože v rodine utrpela veľké traumy a bola dlhodobo
zneužívaná. Vo veku 8 rokov bola z ulice prijatá do rehabilitačného centra dňa 18.2.2014. V tom
čase nedokázala rozoznať farby, nepoznala číslice, bola plachá a nedôverovala žiadnemu človeku.
Keď sa trochu aklimatizovala a podstúpila terapiu na vyrovnanie sa s traumami, ktoré v útlom
detstve zažila a zlepšila sa i jej koncentrácia na učenie v roku 2015 nastúpila do školskej prípravky.
Dnes má 10 rokov a navštevuje 2. ročník základnej internátnej školy Sv. Filipa Neriho v Joske.
Aby sa nemusela vrátiť späť do biedy slamu, potrebuje 40 € mesačne na školné, stravu,
oblečenie, hygienické pomôcky, ktoré jej zabezpečujú sociálni pracovníci školy.
Ak by ste sa chceli zapojiť do podpory jej štúdia a možno jej darovali i to, čo v pôste ušetríme, v
kostole bude jedna pokladnička určená na tento účel, kde ju môžeme podporiť.
Zároveň deti s takýmto osudom potrebujú vnímať, že sa o ne niekto zaujíma a nie sú na svete
samé a zbytočné. Preto jej môžeme (zvlášť deti) napísať list, pohľadnicu (najlepšie v angličtine)
alebo nakresliť obrázok. Tieto môžete doniesť na faru a ja sa postarám, aby ich dostala.
Viac o možnosti podpory sa môžete dozvedieť na stránke www.juapredeti.com.
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Z REDAKCNEJ RADY
UKONČENIE PRÁCE V REDAKČNEJ RADE
Milí čitatelia Podkonického spravodaja, prihováram sa
vám posledný krát z tohto miesta ako „šéfredaktor“, teda
predseda redakčnej rady. Ďakujem vám za vašu priazeň
počas celých 13-tich rokov, ktoré som spravodaj pripravoval
a graficky spracovával. Táto práca ma vždy napĺňala, lebo
som ju robil rád.
Mojou snahou od začiatku fungovania spravodaja bolo,
aby prinášal čo najviac aktuálnych informácií. Začali sme na
tom pracovať ešte za pôsobenia Jozefa Jamricha ako starostu. Redakčnú radu vtedy okrem mňa
tvorili Jana Gregorová (za obecný úrad), Mgr. Norbert Ďurdík (za farnosť), Ján Jamrich (za
poslancov), Mgr. Mária Turčanová (za školu) a Vladimíra Turčanová (za kultúrnu oblasť). Priniesli
sme nový formát (A5) a aby boli stránky spravodaja vždy aktuálne, tak sme zvolili mesačnú
periodicitu. Spolupráca bola od začiatku vynikajúca a väčšinu článkov tvorili hlavne informácie z
obecného úradu. Pribúdali aj rôzne články a názory od vás čitateľov, príspevky z kultúry, farnosti,
školy či športu. Vždy rád spomínam najmä na úsmevné články pána Vladimíra Očenáša. Za tie roky
vás do spravodaja prispelo mnoho a za to vám chcem úprimne poďakovať. Ďakujem tiež všetkým
členom redakčnej rady, ktorí sa v našom spravodaji vystriedali. Spolu sa nám podarilo vytvoriť až
145 vydaní Podkonického spravodaja.
Poďakovanie patrí aj p. Jánovi Chabanovi za tlač spravodaja a spoluprácu počas celého
obdobia. Taktiež ženám, ktoré ho roznášajú až k vám domov, do vašich schránok. Spomínam si na
zaujímavý rekord, kedy som jeden piatok večer o 9-tej zaslal spravodaj do tlače a na druhý deň
okolo poludnia som ho našiel v schránke. Vytlačiť vyše 300 ks časopisu a rozniesť ho po celej
dedine za 15 hodín, si naozaj zaslúži uznanie :-).
Myslím si, že ak v každom čísle zaznievajú názory priamo z obecného úradu, tak má právo
vysloviť svoj názor na dianie v obci každý občan. Nemyslím si, že každý názor potrebuje ihneď aj
komentár, ale skôr konkrétne riešenia. Snahou ľudí v redakcii bolo udržať Podkonický spravodaj
vyvážený a prinášať objektívne informácie bez skreslenia. Nechceli sme skĺznuť do roviny, aby sa
náš obecný spravodaj stal diskusným fórom, či bulvárom senzácií. Ak sme však niekoho neprávom
obvinili, tak sa mu touto cestou ospravedlňujem.
Posledné dve čísla spravodaja boli viackrát pozastavené. Toto posledné aj dodatočne
upravované a doplnené o komentáre, hoci redakčná rada sa jednoznačne zhodla na uzavretí čísla
a jeho tlači. Z týchto dôvodov za obsahovú stránku spravodaja, ktorý čítate, redakčná rada
nemôže prevziať zodpovednosť.
Vzhľadom na tieto skutočnosti som dospel k rozhodnutiu, že mám ukončiť svoje pôsobenie v
redakčnej rade Podkonického spravodaja. Svoju dlhoročnú prácu v redakcii končí aj Vladimíra
Turčanová, ktorej patrí veľká vďaka za jej názory, zaujímavé články aj gramatické úpravy.
Všetkým čitateľom ďakujem za rôzne pripomienky a postrehy k jednotlivým vydaniam. Aj vďaka
nim sme chceli robiť Podkonický spravodaj lepším. Verím, že aj v budúcnosti sa to bude dariť.
Jaroslav Kostúr ml.
predseda redakčnej rady Podkonického spravodaja
PODKONICKÝ Spravodaj
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