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Milí spoluobčania,
sviatkom všetkých svätých a spomienkou na našich
zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti, sme začali
mesiac november. Ten mesiac, v ktorom na jeho konci
bude začínať prvou adventnou nedeľou adventný čas, čo
nekompromisne symbolizuje blízkosť konca tohto roka.
Už po druhýkrát sme konfrontovaní so silnejúcou, už
treťou vlnou pandémie, preto je potrebné, aby sme všetci
vo vlastnom záujme, ale aj v záujme ostatných
spoluobčanov, dodržiavali protiepidemiologické opatrenia. Obec nedisponuje informáciami,
kto z občanov má v danom čase ochorenie COVID-19, resp. kto je, alebo by mal byť v
karanténe. Ale keďže Podkonice nie sú izolovaným ostrovom, je pravdepodobné, že niektorí z
nás aktuálne "bojujú" s touto chorobou. Buďme preto o to zodpovednejší, aby sme ochránili
ostatných. Štátne autority nás vyzývajú na vakcináciu. Je na osobnom rozhodnutí každého z
vás ako budete postupovať. Podľa nám dostupných informácií bol posledný stav plného
zaočkovania našich občanov na úrovni 46 percent, čo je na strednej úrovni v rámci nášho
okresu (maximum 60 %, minimum 31 % za okres BB).
Z historického poznania je zrejmé, že pandémie boli, aj budú. Ľudstvo sa s nimi dokázalo
vyrovnať a musíme preto dúfať, že sa dokážeme vyrovnať aj s touto pandémiou, resp.
prispôsobiť jej podmienkam. Napriek všetkému musíme podľa možností žiť, rešpektujúc
limity, ktoré nám súčasnosť prináša. Okrem zdravotných limitov sa musíme všetci vyrovnávať s
narastajúcou infláciou, ktorá vplýva na všetky peňaženky, tak osobné ako aj verejné, v našom
prípade aj obecné.
Z pohľadu obce je potrebné brať do úvahy aj dopad poklesu počtu žiakov v našej škole, čo
má ďalej vplyv na znížené financovanie školy zo strany štátu. Čo nedostaneme zo štátu, musí
dofinancovať obec zo svojich zdrojov, ktoré budú chýbať na inom mieste. Naša škola dostane v
roku 2021 zo štátu v rámci normatívneho financovania škôl pri počte 16 žiakov 52 000 eur. Iná
škola v okrese s rovnakým počtom tried a rovnakým personálnym obsadením, ale s počtom
žiakov 35 dostane 110 000 eur, a to je už zásadný rozdiel. Samozrejme, musíme rešpektovať
rozhodnutia rodičov, akú školu svojim deťom vyberú.
Záverom úvodníka chcem upriamiť pozornosť na dôležitý krok, ktorý bude zásadný
z.pohľadu projektu jednoduchých pozemkových úprav (ďalej JPÚ) v lokalitách: „Niva, Za
horními humni a Brodok“. Svoje rozhodnutie vyhodnoťte slobodne, no berte do úvahy aj rozvoj
obce pre ďalšie generácie (bližšie k téme JPÚ ďalej v čísle tohto PS).
Ivan Barla, starosta obce
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OBEC INFORMUJE
ZMENA DODÁVATEĽA ELEKTRINY
Po cca 9 rokoch sa dostal do konkurzu aj náš dodávateľ elektriny,
takže od 28. októbra 2021 prevzal obec pod svoje krídla dodávateľ
poslednej inštancie SSD. Čo to znamená pre obec? Ako každému
neregulovanému subjektu, sa aj obci výrazne zvýši cena za silovú
elektrinu. Všetci dodávatelia využívajú aktuálnu situáciu a cenníky
zladili s cenou na burze. V našom prípade ide o nárast zo 65 eur/MWh
na cca 160 eur/MWh. Dôvod, prečo sa tak deje je vraj "Green Deal",
teda plán "EÚ" na zelenú transformáciu hospodárstva v záujme
udržateľnej budúcnosti, odstavovanie "nezelených" zdrojov a z toho
plynúci zvýšený dopyt po energiách. Ešteže domácnosti na Slovensku
sú na rozdiel od Čiech regulovanými subjektmi, takže musíme dúfať, že
nárast ceny nebude skokový, ale rozložený do času.
PLATBA DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ, POPLATKOV ZA PSA A
ODPADY, POPLATKY ZA CINTORÍN
Dávame na vedomie občanom, že je potrebné splniť svoje daňové
a poplatkové povinnosti počas úradných hodín, vrátane štvrtka, na
obecnom úrade najvhodnejšie do konca mesiaca november. Po tomto
termíne budú občania, ako aj právnické osoby urgované písomnou
výzvou aj telefonicky, aby si svoje povinnosti splnili do konca
kalendárneho roka.
VIANOČNÝ STROMČEK
Milí spoluobčania, v prípade, že niekomu z vás zavadzia na
pozemku ihličnatý strom (smrek, jedľa) a chcel by ho "podarovať" obci
alebo farnosti (do kostola) ako vianočnú výzdobu, oznámte to prosím
na obecnom úrade. Takto sa nám posledné roky podarilo získať dva
stromy, ktoré cez vianočné sviatky poslúžili a urobili nám všetkým
radosť a my sme nemuseli neekologicky vypíliť nejaké iné v lese.
Ďakujeme pekne.
JEDNODUCHÉ POZEMKOVÉ ÚPRAVY (JPÚ) SCELENIE POZEMKOV V LOKALITÁCH NIVA, ZA HORNÍMI
HUMNI, BRODOK
Uznesením č. 410/2021 obecného zastupiteľstva obce Podkonice
zo dňa 31. mája bol schválený zámer vykonať jednoduché pozemkové
úpravy (JPÚ) v lokalitách Za hornými humni, Niva a Brodok (vedľa
futbalového ihriska). Na základe tohto uznesenia bola obcou doručená
dňa 18. júna 2021 na Okresný úrad v Banskej Bystrici, na Pozemkový
a lesný odbor (PLO) žiadosť Obce Podkonice na vykonanie
pozemkových úprav formou jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ)
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v časti katatastrálneho územia Podkonice, lokalita Niva, Za horními humni a Brodok v
zmysle § 2 ods. 1 písm. h) zákona 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Návrh bol
odôvodnený potrebou usporiadať vlastníctvo pozemkov vzhľadom na ich budúce využitie, a to
z dôvodov iných ako je hospodárenie na pôde, v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou
Obce Podkonice. Vymenované lokality boli vybrané v zhode s platným územným plánom obce
(dotknuté lokality sú vyznačené žltou farbou v priloženej grafickej prílohe navrhovaného
obvodu JPÚ).
Okresný úrad BB, odbor PLO ako správny orgán v konaní o pozemkových úpravách
verejnou vyhláškou zo dňa 26. júla 2021 pod č. PLO1-2021/017064-002/PKE oznámil
nariadenie konania o začatí JPÚ v k. ú. Podkonice podľa § 7 ods. 2 zákona v určenej časti
katastrálneho územia Podkonice (podľa priloženej grafickej prílohy navrhovaného obvodu
JPÚ). V súčasnosti správny orgán vykonáva prípravné konanie na preverenie dôvodov,
naliehavosti a účelnosti vykonania JPÚ v časti k. ú. Podkonice. Vzhľadom na skutočnosť, že
pozemkové úpravy podstatnou mierou zasahujú do vlastníckych a užívacích pomerov
všetkých vlastníkov v obvode pozemkových úprav a do priestorovej organizácie územia, v
rámci prípravného konania v zmysle § 7 ods. 2 písm. c) zákona je potrebné zistiť záujem
vlastníkov o vykonávanie JPÚ v navrhovanom obvode. Jedným zo základných predpokladov
na vykonávanie jednoduchých pozemkových úprav je preukázanie záujmu vlastníkov o
konanie JPÚ, kedy musí byť písomne preukázané, že s JPÚ súhlasia vlastníci najmenej
polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod JPÚ. Z uvedeného dôvodu bude v prvej
polovici mesiaca november vlastníkom zaslaný anketový lístok, v ktorom budú mať
vlastníci právo vyjadriť sa k zámeru JPÚ, t. j. vyjadriť svoj súhlas, resp. nesúhlas s
vykonávaním JPÚ v k. ú. Podkonice. Vyplnený anketový lístok bude možné zaslať na
adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Oznámenia bude možné
doručiť aj osobne na vyššie uvedenú adresu Okresného úradu Banská Bystrica, prípadne
osobne na Obecný úrad Podkonice, Podkonice 178, PSČ 976 13.
Zistenie záujmu vlastníkov pozemkov je podmienkou začatia konania o
pozemkových úpravách, z toho dôvodu je potrebné zodpovedné vyplnenie a
odovzdanie anketových lístkov. Stanovisko vlastníkov, t. j. súhlas, resp. nesúhlas s JPÚ na
anketovom lístku slúži výlučne pre účely vyhodnotenia záujmu o jednoduché pozemkové
úpravy v k. ú. Podkonice. Účelom prípravného konania je okrem zistenia záujmu vlastníkov
pozemkov aj preverenie dôvodov, naliehavosti a účelnosti vykonania JPÚ. Zároveň správny
orgán zistí skutočnosti dôležité pre určenie hraníc obvodu JPÚ a určenie pozemkov, ktoré je
potrebné vyňať z obvodu JPÚ. Na základe výsledkov prípravného konania, ak sa preukážu
dôvody, OÚ BB, PLO rozhodne podľa § 8 v nadväznosti na § 8b a § 8d zákona č. 330/1991 Zb. v
znení neskorších predpisov o povolení JPÚ v navrhovanom obvode v k. ú. Podkonice. V
prípade nepreukázania dôvodov OÚ BB, PLO v navrhovanom obvode JPÚ nepovolí.
V prípade, že jednoduché pozemkové úpravy budú povolené, správny orgán bude
pokračovať v konaní, v ktorom budú všetky výstupy z jednotlivých etáp vykonávania JPÚ, resp.
prerokovanie jednotlivých etáp, doručované vlastníkom pozemkov do vlastných rúk resp.
prostredníctvom združenia účastníkov. Vlastníci pozemkov ako účastníci konania si v konaní
môžu uplatňovať svoje práva, ktoré im zaručujú ustanovenia zákona, a to :
- voliť zástupcov do predstavenstva združenia účastníkov
- prijať výpis z registra pôvodného stavu
- podať námietky proti výpisu z registra pôvodného stavu
...pokračovanie na ďalšej strane
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podať návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov
podať námietky voči všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia
vyjadriť súhlas alebo nesúhlas k zásadám pre umiestnenie nových pozemkov
prijať výpis z registra nového stavu a podať námietky proti tomuto výpisu
požiadať o predbežné vytýčenie nových pozemkov
prevziať vytýčenie hranice nových pozemkov pri vykonaní projektu pozemkových úprav
a uplatniť si aj ďalšie práva v zmysle zákona.

Podrobnejšie informácie a zodpovedanie vašich otázok k predmetným JPÚ bude možné
získať na Okresnom úrade Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor, Námestie Ľ. Štúra 1,
974 05 Banská Bystrica alebo na tel. čísle 048/4306 493, 4306 491.
Tak, ako bolo zdôraznené aj v minulom príspevku k problematike JPÚ v októbri 2020,
podstatným a kľúčovým bodom celého procesu bude ROZHODNUTIE súčasných vlastníkov
pozemkov nachádzajúcich sa v riešených lokalitách. Na to, aby proces JPÚ začal je potrebný
súhlas vlastníkov nadpolovičnej výmery riešených pozemkov. Za nich nebude rozhodovať ani
obec ani okres, ani štát. Len oni urobia rozhodnutie, ktoré ovplyvní či súčasný vlastnícky stav
bude zachovaný alebo zmenený tak, aby vytvoril podmienky pre ďalšie kroky vedúce k
príprave lokality na výstavbu rodinných domov.
Spracoval Ivan Barla, starosta obce
aj za použitia materiálov z OÚ BB

VAŠE PRÍSPEVKY
NA ZOMRELÝCH NEZABÚDAME
Stojíme pri hroboch, ponorení do spomienok
a pozeráme ako žiari sviece plamienok.
Vieme, že čas nevylieči všetky bolesti ani rany,
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme milovali.
Na cintoríne odpočívajú naši rodičia, príbuzní aj blízki.
Odpočívajú v rodnej zemi, skrehli im ruky.
Smútok zostal v našich srdciach.
Veď len nakrátko sa lúčime a vo večnosti sa s nimi zídeme.
Odišli z očí, no v srdci zostávajú.
Ich strata nás bolí, no plameň sviečky za nich horí.
Iste všetci máme pre nich odkaz (ne)jediný, že chýbajú nám v kruhu rodiny.
Nedá sa vrátiť čas, nepočujeme ich hlas. Dom osamel a chýbajú nám v ňom.
Všetci tu zomrelí vyniesli svoj kríž na Golgotu,
všetci Ježišovi odovzdali svoju dušu.
Odišli ticho ako odchádza deň. Raz sa s nimi v nebi stretneme.
Lúče svetla zo sviec nech sú lúčmi nádeje.
Na zemi sme len pútnikmi čakajúcimi prekročiť prah večnosti.
Odpočinutie večné daj im Pane a nech odpočívajú v pokoji.
Anna Husárová
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ŠKOLA
OKTÓBER V NAŠEJ ŠKOLE
Október je už nenávratne za nami a po dlhých, teplých a slnečných dňoch sa k slovu hlási
nový chladnejší mesiac november. Mesiac október sme na škole začali našimi najmenšími
prvákmi, ktorých sme prijali do cechu školáckeho. Ostatní školáci si spolu s pani učiteľkami
otestovali našich „troch statočných“ v rôznych úlohách, kde prváci preukázali, že medzi
školákov patria bez akýchkoľvek pochybností.
Školáci spolu s predškolákmi sa zúčastnili na exkurzii do Ekocentra „Malá líška“ v Banskej
Bystrici, kde sa dozvedeli niečo nové o rôznych typoch vlkov a medveďov, rozšírili si svoje
vedomosti a naučili sa niečo o živote týchto zvierat.
S krásnym jesenným počasím sa nám každoročne spája kreatívna súťaž pod názvom
„Jeseň, pani bohatá“, kde naše deťúrence spolu so svojimi rodičmi ukazujú ako pekne a
tvorivo trávia dlhé chladné večery. Z plodov našej nádhernej prírody dokázali vytvoriť doslova
umelecké diela. Jesenné výtvory sú rok od roka originálnejšie, nápaditejšie a kreatívnejšie.
Porota to má ťažšie a ťažšie. Všetky tieto krásne jesenné dekorácie skrášľujú vestibul školy.
Tekvicová slávnosť sa kvôli pandemickej situácii nekonala a preto sme si v rámci školy
urobili ďalšiu tvorivú súťaž „O najkrajšieho svetlonosa“. Každý svetlonos niesol v sebe kus
originality, nápaditosti, šikovnosti a spolupráce. Všetky originálne výtvory si môžete pozrieť na
fotografiách na našej web stránke školy alebo školskej FB stránke.
Nezabudli sme ani na našich láskavých, milých, trpezlivých, skúsených a pracovitých
starých rodičov, ktorým sme v školskom klube vyrábali menšiu pozornosť, ktorá by ich potešila.
Aj napriek tomu, že stretnutie jubilantov ani tento rok nebolo možné uskutočniť, naši najmenší
vždy pamätajú na svojich starkých a starké, ktorých veľmi radi navštevujú, pomáhajú im, robia
im radosť a trávia spoločný čas.
Kolektív ZŠ a MŠ
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FARSKÉ OKIENKO
Milí farníci,
rád sa k vám vraciam aj v týchto riadkoch, keď sa so svojim slovom môžem znova stretnúť s
vami. Prečo nám priateľstvo, stretnutie, objatie robí takú radosť? Lebo je to ľudské? A čo nás
robí takých milých, láskavých, ľudských? Povedal by som, že Boh v nás, duša, ktorú Boh stvoril
a teraz s ňou kráčame po tejto zemi, kým nespočinieme znova v ňom. Iste, vieme byť aj zlí,
nepríjemní, ale aj to je ľudské. Ale predsa vždy je naša túžba po láske väčšia a vie nás naplniť.
Ako sa povie: „s jedlom rastie chuť“, aj naše túžby rastú. Tak i my túžime po láske, a s láskou aj
rastieme.
Veľakrát si Boha predstavujeme, alebo chceme predstavovať ako toho spravodlivého
sudcu, toho mocného, váženého, pred ktorým s úctou a bázňou padáme sklonení na koleno.
Áno, veď prečo nie, či v starom i novom zákone nám veľakrát ukazuje svoju moc a silu. Aj ju má,
iste. Ale netúžime my tak trochu po jeho moci, sile, zákone, lebo veríme a chceme, aby spravil
poriadok tu na zemi. Alebo aby ho tak trošku spravil za nás, či keď už nie teraz, tak sa už určite
spoliehame, že ho spraví s každým po smrti? Lebo jednoducho chceme spravodlivosť. Veď
blahoslavení túžiaci po spravodlivosti, oni budú nasýtení. Chceme byť nasýtení a keď to nejde
po dobrom, tak hľadáme Boha a jeho spravodlivosť.

Je to pravda, a dobre je, že tá spravodlivosť aspoň skrze Boha príde. Ale sa túžim pozerať
na Boha ako na priateľa. Tešiť sa na stretnutie s ním ako s vami, v slove, v objatí, v priateľstve a
láske. Nie súdiacej, ale čistej. Nehľadať v ňom silu, moc, vážnosť, ale jeho túžbu po nás a my
po túžbe jeho.
Sedieť v modlitbe mysliac na neho, čakať na jeho objatie, vedieť, že stojí stále pri mne ako
kamarát - aj keď s pravdou na perách. O modlitbe hovoríme, že je rozhovor s Bohom. No čo sa
za tým rozhovorom skrýva? Asi sa iba posťažujeme, poprosíme, poďakujeme. Ale prečo sa
nezasnívame a nepustíme sa s ním do priateľského rozhovoru? Možno sa s ním zasmiať,
zaspomínať a túžiť sa s ním znova stretnúť v živom rozhovore. V živom stretnutí na Svätej
omši, kde ho prijmeme nielen do svojho tela, ale do svojho srdca, ktoré chceme naplniť jeho
láskou. Túžiť po ňom, po živom Bohu, nie po povinných aktivitách, ale po živých stretnutiach.
Možno takto sa nám pohľad na neho, ako spravodlivého sudcu obohatí o priateľstvo.
Možno prestaneme túžiť po spravodlivosti, ale vykročíme v ústrety pokazeného priateľstva s
láskou v srdci a napraví sa to, čo sme už dávno nechali pohodené Božiemu súdu.
Naše stretnutia, rozhovory a modlitby sa naplnia osobnou prítomnosťou, ktorá nás bude
niesť na krídlach Anjela k nebu. S jedlom rastie chuť, a nech nás neprekvapí, ale aj naša chuť,
túžba po ňom bude rásť do výšin. Naplnení Ním, po tom máme túžiť. On je láska. Naplnený
láskou je krajšie ako byť naplnený spravodlivosťou.
Možno je to trochu odvážne, ale Boh čaká na horúcich, lebo vlažných vypľuje. Máme okolo
seba nádhernú prírodu a tá je celá naplnená Ním, živým Bohom. Stačí vojsť do jej nádhery,
zavrieť oči, nadýchnuť sa, pocítiť ako preniká do všetkých našich útrob. Živý Boh.
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URBÁR
VYPLÁCANIE DIVIDEND
Urbárske a Pasienkové pozemkové spoločenstvo v Podkoniciach, oznamuje svojim
členom, že vyplácanie dividend bude:
piatok 19. novembra 2021
od 18:00 do 19:00 hod.
sobota 20. novembra 2021
od 18:00 do 19:00 hod.
piatok 26. novembra 2021
od 18:00 do 19:00 hod.
Vyplácanie bude prebiehať v priestoroch spoločenskej sály Hostinca Podkova (budova
Coop Jednota).
Vstup len jedna osoba s prekrytím tváre!

(foto: Jana Šípková)

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Jubilanti

86 rokov
Anna Šípková

50 rokov
Ján Flaška
Róbert Valent

70 rokov

89 rokov

Bohumil Kretík

Mária Vrábová

65 rokov

80 rokov

90 rokov

Oľga Mešková

Mária Slobodníková

Júlia Turčanová

Narodil sa
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FARSKÉ OZNAMY 8.11. - 5.12.2021
18:00 - féria
8.11.

18:00 - féria

+ Martin

Sv. omša nebude

15.11.

18:00 - Výročie posv. Lateránskej baziliky
9.11.

+ Ján Jamrich, 15. výr.

féria

18:00 - Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

18:00 - Svätého Leva Veľkého, pápeža
10.11.

Sv. omša nebude

16.11.

+ manžela, 20. výr.

17.11.

+ rodičov, sestry, švagrov a st. rodičov

18:00 - Sv. Martina z Tours, biskupa
11.11.

Ivan Flaška, 1. výr.

7:30 - féria
+ Ivan Kostúr a jeho rodičia

18.11.

18:00 - Sv. Jozafáta, biskupa
12.11.

+ mama

18:00 - féria
+ Cyril Očenáš

19.11.

7:30 - féria
13.11.

7:30 - féria

+ manžel Ondrej, 2. výr.

20.11.

33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
8:00
10:00
Na úmysel
Za farnosť LIVE
....
14.11.

22.11.

+ rodičia Anna a Ján, Veronika a Viliam

34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
7:30
9:00
Za farnosť
21.11. Poďakovanie za 80 r.

18:00 - Svätej Cecílie, panny

18:00 - féria

+ manžel Miloš Ivanič

+ Marcel Koctúr

29.11.

Svätého Ondreja, apoštola

féria
23.11.

Sv. omša nebude

Sv. omša nebude

30.11.

18:00 - féria

18:00 - Sv. Ondreja Dung-Laka a spol.
24.11.

+ Poďakovanie za 90 rokov života
Júlia Turčanová

+ Peter Barla

1.12.

6:00 - féria

7:30 - féria
25.11.

+ Margita a Ján, Anna a Jozef a z rod.

18:00 - Svätého Františka Xaverského

18:00 - féria
26.11.

+ František Očenáš, manželka a syn

2.12.

Za Božiu pomoc pre Annu Očenášovú

3.12.

+ Ján Styk a Helena Styková
6:00 - féria

7:30 - féria
27.11.

28.11.

Za rodiny

+ Boris Šípka

4.12.

1. ADVENTNÁ NEDEĽA
9:00
7:30
Poďakovanie ...
Za farnosť

5.12.

2. ADVENTNÁ NEDEĽA
7:30
9:00
+ Alojz
Za farnosť

V nedeľu 14.11. o 10:00 môžete sledovať sv. omšu na YouTube Farnosť Podkonice LIVE

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

November 2021

Martin Pečarka
správca farnosti
tel.: 0908 256 527
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