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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,
Veľká Noc je za nami. Skončil sa pôst. Skončila sa zima.
Začína nové jarné obdobie, život sa prebúdza. Teplé jarné lúče
nás ťahajú von. Tak, ako jarná príroda, i my akoby začíname
nanovo. Skúsme aj v našich srdciach nájsť priestor na nové
začiatky.
Jar nám prináša mnoho nových zmien. Najväčšou je zmena
v odpadovom hospodárstve. Po uzatvorení skládky „Za
Močilá“ budeme odpad dávať do kontajnerov pri starom
cintoríne a za školou.
V marci sme boli veľmi aktívni pri podávaní projektov. Sfinalizovali sme projekt na výmenu
pece na obecnom úrade spolu so zateplením budovy. V projekte rátame aj s nainštalovaním
kúrenia do kultúrneho domu a zateplením celej budovy. Druhý projekt bol podaný na Ministerstvo
financií SR na sanáciu základov budovy obecného úradu.
Na stretnutí obecného zastupiteľstva sa prebralo okrem iného aj otvorenie analýzy
komasácie (sceľovanie pozemkov) pre lokality schválené územným plánom. Považujem to za
jeden z významných bodov na ceste vpred k lepšej budúcnosti. Priemerný vek obyvateľa v našej
obci je 42 rokov. Mladí ľudia chcú ostať v našej obci. Chcú stavať. Pomôžme im teda, nech sa majú
v Podkoniciach kde usadiť.
Dôležitými bodmi na zastupiteľstve bolo aj schválenie vyhotovenia geometrických plánov na
vysporiadanie cestných komunikácií v Podkoniciach. Rovnako zastupiteľstvo schválilo aj
prípravu projektu na revitalizáciu námestia.
Do novej fázy sa dostala aj naša ročná práca na opravu hlavnej cesty III. triedy č. 2425
(06640) od „Dolnej zastávky“ po „Hornú zastávku“. Viac informácií o všetkých spomenutých
aktivitách nájdete vo vnútri spravodaja.
Držme si palce, aby náročná práca, ktorú sme vložili do prípravy nových projektov priniesla
zaslúžený výsledok pre našu obec.
Využite prvé teplejšie dni na prechádzku v prírode, či na prvé jarné práce v záhradke. Verím, že
určite načerpáte veľa dobrej energie.
Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ SPRAVODAJ - mesačník vydávaný Obecným úradom v Podkoniciach pre svojich občanov.
Vychádza vždy do 10. dňa v mesiaci.
Redakčná rada: Ing. Jaroslav Kostúr (-jk-), Jana Gregorová (-jg-),
Vladimíra Turčanová (-vt-), Jana Šípková (-jš-), Ing. Michal Vráb (-mv-), Dušan Koctúr (-dk-).
Tlač: ECOPROTECT CDK spol. s r.o.
Povolené:OÚ-OPT-2/2003
NEPREDAJNÉ

NOVINKY V OBCI
ČO PRINIESOL MAREC 2016
• Ročné rokovania ohľadne opravy hlavnej cesty III. triedy č. 2425 (06640) od „Dolnej
zastávky“ po „Hornú zastávku“ sa dostali do novej fázy. Regionálna správa ciest Banská Bystrica
patriaca pod Banskobystrický samosprávny kraj eviduje našu žiadosť o opravu cestnej
komunikácie od apríla minulého roku. Po dohode s StVPS, a.s. a StVS, a.s. (vodárne) v septembri
minulého roku bola stavba evidovaná, ako zaradená do zásobníka opráv. Po rokovaní s dopravnou
komisiou BBSK, finančnou komisiou BBSK, poslaneckým klubom Smer-u, nezaradenými
poslancami a viacerými poslancami BBSK a prednostkou Okresného úradu Banská Bystrica, by sa
naša cesta mala dostať na rokovanie poslancov BBSK v priebehu apríla. Po dohode všetkých
zúčastnených strán pôjde o združenú investíciu, na ktorú sa má rozdeliť z rozpočtu BBSK z
prebytku minulého roka 8 milónov Eur na našu cestu 80-tisíc Eur. Združená investícia znamená, že
v celom úseku („Horná zastávaka - Dolná zastávka“) vodári vymenia vodovodné prípojky, cestári
položia nový asfaltový koberec a obec zrekonštruuje celý chodník po oboch stranách.
• Sfinalizovali sme Projekt na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu
a budovy kultúrneho domu. Projekt bol v celkovej hodnote 185-tisíc Eur. Počíta s výmenou pece
v budove obecného úradu, ako aj s dobudovaním pece v kultúrnom dome. Obe budovy by sa mali
následne zatepliť. V projekte sú naplánované aj zelené aktivity (úprava zelene pred budovou
obecného úradu). Ak bude projekt schválený, obnovíme nielen vzhľad oboch obecných budov, ale
dokážeme ročne šetriť na elektrickej energii. V budove kultúrneho domu by sme tak mohli mať po
dlhých rokoch teplo, čo bude znamenať navrátenie lesku pre sálu. Túto môžeme začať využívať pre
oslavy, svadby, kary či iné spoločenské príležitosti v našej obci.
• Druhý projekt sme podali na Ministerstvo financií SR. Projekt vo výške 10-tisíc Eur počíta so
sanáciou základov budovy obecného úradu. Keďže budova dlhodobo nasakuje vodu zo
základov, spôsobuje to trvalé vlhnutie múrov na pošte, v technickej časti obecného úradu, v
archíve, v sklade CO a v neposlednom rade v prenajatých priestoroch Urbárskeho a pasienkového
spoločenstva.
• Rokovali sme s radou chovateľov v Podkoniciach. Stretnutie bolo zvolané za účelom
doplnku k územnému plánu. Keďže v schválenom územnom pláne (14. 12. 2014 ešte starým
zastupiteľstvom a podpisom p. Ing. Michala Kukučku) sú ako neprístupné označené nasledovné
činnosti a plochy:
- všetky druhy činnosti, ktoré by svojimi negatívnymi vplyvmi priamo alebo nepriamo obmedzili
využitie susedných plôch pre účely bývania, napr.:
- priemyselná a poľnohospodárska výroba,
- skladové plochy,
- stavebná výroba a výroba stavebných hmôt,
- zariadenia so zvýšenými nárokmi na skladovanie, dopravu a parkovanie
- čerpacie stanice pohonných látok všetkých druhov,
- veľké športové plochy a zariadenia,
- hlučné zábavné zariadenia,
- skládky odpadov,
- zberné dvory,
- cintoríny.
Starosta obce chovateľom prisľúbil, že pripomienku k poľnohospodárskej výrobe zaradí do
pripravovaných zmien územného plánu. Sme na dedine a nemôžeme obmedzovať chov, čo je...
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...v.súlade aj s predvolebnými predsavzatiami o podpore trvalo-udržateľného rozvoja obce.
Územný plán momentálne prešiel digitalizáciou (starý územný plán nebol digitálne urobený a
zhotoviteľka odmietla vydať podklady v digitálnej podobe). Pri prepise bolo zistených mnoho
nepresností. Z uvedeného dôvodu starosta zvolá zasadnutie komisie k prerokovaniu všetkých
zmien k územnému plánu. O postupe vás budeme informovať v ďalších číslach spravodaja.
• Na základe našej žiadosti sme dostali dotáciu 700,- Eur od poslancov BBSK na akciu
Vrchárska zabíjačka 2016. Obecnému rozpočtu sme tak ušetrili sumu v rovnakej výške.
Michal Vráb, starosta obce
ZO ŽIVOTA OBECNÉHO ÚRADU - MAREC 2016
Spolu sme vybavili 137 stránok. Od bežnej agendy, cez nové
ohlášky na stavebné úpravy až po pomoc pri výrube stromov vo
vašich domovoch.
Marec je koniec účtovného roka, takže aj papierovej roboty v
podobne rôznych štatistických výkazov bolo dosť. Uzatvorili a
podali sme dva projekty. Zúčastnili sme sa dvoch školení. Prvým
školením boli Zmeny k postupom účtovania v roku 2016 a následne
ich zakomponovanie do finančných výkazov od pani Ing. Terézie
Urbanovej. Druhé školenie bolo na Okresnom úrade, Odbor
školstva k výkazu P1-04 a k zmenám pri vypracovávaní Súhrnnej
správy za rok 2016.
Podarilo sa nám pripraviť podklady pre stavby, ktoré majú pridelené súpisné čísla, ale v
skutočnosti už neexistujú. Podľa zákona musia ich vlastníci podať žiadosť o vyňatie.
V budove obecného úradu sme pokračovali s rekonštrukčnými prácami. Vymaľovali sme
chodbu na hornom poschodí. Podarilo sa nám presťahovať staré časti archívu z hornej chodby do
nového archívu. Vďaka Tomášovi Kostúrovi sme vymenili osvetlenie za šetrnejšie lampy s
automatickým vypínaním a zapínaním.
Po dlhých vyjednávaniach nám preložili káble telefónneho vedenia zo strechy. Mohli sme tak
odstrániť starú anténu, cez ktorú intenzívne pretekalo do kancelárie starostu.
Pomohli sme s prácami v kostole pri rekonštrukcii elektrického vedenia. Koncom mesiaca sme
upravili celú dedinu od zimnej údržby - piesku. Vďaka pánovi Ing. Emilovi Drličkovi sme mohli
orezať choré topole na škole. Záver mesiaca sme zavŕšili prácami pre nové odpadové
hospodárstvo.
kolektív obecného úradu
TURISTICKÝ PRECHOD PRE DÔCHODCOV: ŠACHTIČKA - ČACHOVO
Prechod sa uskutoční 30. apríla 2016.
Odchod autobusu bude o 8:00 hod. z námestia v Podkoniciach
Prihlásiť sa môžete na obecnom úrade do 25. apríla 2016.

3

Michal Vráb
Apríl 2016

PODKONICKÝ Spravodaj

OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
UZNESENIE ZO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ZO DŇA 17.03.2016
Uznesenie č. 142
pomer hlasov: 7:0:0
OZ schválilo program, návrhovú komisiu, overovateľov zápisnice a zapisovateľa.
Za: Ivan Barla, Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová,
Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 143
7:0:0
OZ obce Podkonice navrhuje vypovedať zmluvu s firmou Waste Transport (Marius Pedersen)
Uznesenie č. 144
7:0:0
OZ Podkonice navrhuje uzatvoriť zmluvu s firmou Profax podľa dohodnutých podmienok.
Uznesenie č. 145
7:0:0
OZ obce Podkonice navrhuje uzatvoriť s firmou Webra zmluvu a stanoviť ročný poplatok vo
výške 600,- Eur.
Uznesenie č. 146
4:3:0
OZ obce Podkonice schvaľuje zapojenie sa do predbežnej analýzy územia na komasáciu.
Za: Miroslav Budaj, Jaroslav Kostúr, Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: Ivan Barla, Katarína Kostúrová, Tomáš Kmeť
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 147
6:1:0
OZ obce Podkonice schvaľuje návrh na vykonanie geometrického plánu na vysporiadanie ciest
v obci Podkonice
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová,
Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: Ivan Barla
Zdržal sa: nikto
Uznesenie č. 148
6:0:1
OZ schvaľuje návrh súťaže rekonštrukcie námestia v Podkoniciach so zapojením stavebnej
komisie a pod záštitou odborného garanta.
Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová,
Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla
Uznesenie č. 149
7:0:0
Obecné zastupiteľstvo obce Podkonice vo veciach plnenia úlohy štátnej správy v zmysle § 6
ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 2
ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 3
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
PODKONICKÝ Spravodaj
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...niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo na všeobecne záväznom
nariadení č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky obce Podkonice.
Uznesenie č. 150
7:0:0
OZ obce Podkonice schvaľuje zásady konania a rozhodovania obecného zastupiteľstva o
ochrane verejnému záujmu pri výkone funkcie starostu obce.
Uznesenie č. 151
OZ obce Podkonice vzalo na vedomie informáciu z KR PZ v BB.
Uznesenie č. 152
OZ obce Podkonice schválilo záverečný účet za rok 2015.

6:0:1

Za: Miroslav Budaj, Tomáš Kmeť, Jaroslav Kostúr, Katarína Kostúrová,
Peter Polóny, Ľubomír Očenáš
Proti: nikto
Zdržal sa: Ivan Barla
Uznesenie č. 153
OZ vzalo na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2015.
Uznesenie č. 154
OZ vzalo na vedomie IBV Podkonice – za Hrbkom.
Uznesenie č. 155
OZ vzalo na vedomie rozsudky Krajského súdu vo veci žalôb Ivan Barla vs. Obec Podkonice.
Uznesenie č. 156
OZ vzalo na vedomie interpelácie občana a poslanca Ivana Barlu voči obci Podkonice.
Uznesenie č. 157
OZ schvaľuje vypracovanie návrhu VZN, aby sa na miestnom cintoríne pochovávalo
príbuzenstvo podkoničanov do druhého kolena.

7:0:0

Uznesenie č. 158
OZ obce Podkonice schvaľuje pridelenie príspevkov na Centrá voľného času.

7:0:0

Uznesenia č. 142 - 158 podpísal:
V Podkoniciach dňa 17.03.2016
Ing. Michal Vráb,
starosta obce
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Z OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Vo štvrtok 17. marca 2016 sa konalo obecné zastupiteľstvo. Bolo prvé v tomto roku.
Zastupiteľstvo schválilo návrh starostu obce, aby sme zmenili spoločnosť na vývoz odpadu.
Počas najbližších mesiacov pripravíme právne podklady na zmenu a od júla by sme chceli
fungovať už s novou spoločnosťou. Chceme posilniť aj vývoz plastov, keďže mnohí občania vozia
plasty do Banskej Bystrice. Našim cieľom je zber plastov vo vlastnej réžii. Ak by sme dokázali
vytriediť plastový odpad, tak za zhodnotený (vytriedený) odpad môžeme získať až 400,- Eur za
tonu.
Zastupiteľstvo sa zaoberalo aj riešením situácie ohľadom neplatenia nájmu firmy Webra,
ktorá má osadenú vysielaciu anténnu na budove ZŠ s MŠ od roku 2010. Obci firma neplatila žiadny
nájom. Na rokovanie bol prizvaný starostom obce majiteľ firmy Webra pán Pavol Kožiak. Po búrlivej
výmene názorov medzi poslancami a majiteľom firmy sme sa dohodli na prenájme plochy za 600,Eur ročne.
Firma Webra má osadenú kameru v smere Podkonice - Pleše na dome nášho občana Milana
Kukučku. Pán poslanec Barla upozornil na chýbajúce povolenie od Úradu na ochranu osobných
údajov vo veci snímania ľudí a vozidiel bez patričných povolení. Starosta obce rieši danú situáciu s
Úradom na ochranu osobných údajov.
Obecné zastupiteľstvo schválilo po predbežnom jednaní s pánom Weissom z Breznianskej
geodetickej firmy Siman a Jorčík, aby sa začalo s predbežnou analýzou územia na komasáciu.
Komasácia znamená scelenie pozemkov. Ide o najvýraznešjí krok v oblasti posunu našej dediny,
voči novej výstavbe rodinných domov. Do analýzy budú zapojené lokality Niva, Brodok, Záhrady,
Pod pásikom (časť) - teda všetky lokality schválené na výstavbu územným plánom. O ďalších
krokoch vás budeme informovať v ďalších číslach spravodaja.
Cesty v našej obci sú z polovice majetkom obce. Hôrka, časť Novej ulice, uličný pás Nová
ulica, poľná cesta Za Hrbkom, poľná cesta Niva, Pod Bukovinou, cesta do Priechoda nepatria obci.
Rovnako ani niektoré zelené pásy, ktoré obec roky užíva - ako na Novej ulici v dolnej časti, Kašiarka
a Kaplnka. Tak isto nemáme vo vlastníctve ani pozemky pod Chatou Pleše a ani pod ihriskom.
Zastupiteľstvo po rozsiahlej diskusii schválilo vyhotovenie geometrických plánov na cesty.
Naše podkonické námestie je veľkým unikátom. Je kruhového tvaru. Pod námestím sa
nachádza veľká protipožiarna nádrž, postavená ešte našimi predkami, ako dôsledok veľkého
požiaru v roku 1955 v akcii "Z". Námestie je prepojené so vstupom do kostola. Pokračuje miestnou
komunikáciou rozdeľujúcou vstup do kostola a budovou kultúrneho domu spojenej s penziónom a
miestnym pohostinstvom (v majetku obce). Ďalej pokračuje komunikáciou, kde tečie otvorený
potok prehradený starým kovovým zábradlím. Následne pokračuje parkovisko pred obchodným
strediskom COOP Jednota postavenej v 70-tich rokoch. Pokračuje znovu potok s mostnou
konštrukciou a napojením na námestie. Námestie ďalej pokračuje ďalšou komunikáciou, ktoré
následne oddeľuje tržnica prerobená v 90-tych rokoch. Námestie sa končí zeleňou, ktorá slúži ako
parčík s osadením dvoch vysokých tují a priestorom, kde býva osadený vianočný stromček resp.
mája. Celá zeleň je ohraničená múrikom z 50-tych rokov a živým plotom (starý plot sme odstránili
minulý rok). Pred zeleňou sa nachádzajú tri informačné tabule.
Stavebná komisia predložila obecnému zastupiteľstvu návrh na podanie projektu na
revitalizáciu námestia. Starosta navrhol, aby sa do projektu zapojila Slovenská komora architektov
tak, aby bola vyhlásená súťaž pre mladých architektov. Celý priestor treba riešiť koncepčne.
Obecné zastupiteľstvo podporilo tento návrh.
PODKONICKÝ Spravodaj
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Obecné zastupiteľstvo schválilo predbežne návrh VZN, aby sa vypracovalo pravidlo možnosti
pochovávania príbuzenstva do II. kolena na miestnom cintoríne.
Tešíme sa z vášho záujmu o rokovania obecného zastupiteľstva. Zúčastňujete sa v počte 10 až
20 ľudí. Zaujímate sa. Pýtate sa. Lobujete. Hovoríte. Podporujete. Kritizujete. Chválite. Sme za to
vďační. Bol to jeden z mojich predvolebných cieľov a som rád, že sa o dianie v obci aktívne
zaujímate.
Michal Vráb, starosta obce
,

DOBROVOLNÝ HASICSKÝ ZBOR
ČINNOSŤ DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU PODKONICE
V marci sme vykonali po našej obci kondičné jazdy so zverenou technikou. Venovali sme sa aj
úprave techniky za účelom umývania miestnych komunikácií, ktoré je plánované na mesiac apríl.
Okrem tohto bol uskutočnený aj výjazd k požiaru, ktorý dokázal opodstatnenosť každoročných
varovaní ohľadom prevencie pred jarnými požiarmi.
Dovoľujeme si vás upozorniť na zvýšenú opatrnosť pri činnostiach so zvýšeným rizikom vzniku
požiarov a zároveň na povinnosti fyzických osôb, ktoré ukladá zákon č. 314/2001, a to na tieto
zákazy:
•.Fajčiť, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru.
•.Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
•.Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
•.Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť,
ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie.
•.Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť
linku tiesňového volania.
•.Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo k vecným
prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej
energie, plynu alebo vody.
A taktiež treba pamätať na to, že ak už k požiaru došlo, platí pre každého občana povinnosť:
•.Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb.
•.Uhasiť požiar, ak je to možné alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho
šírenia.
•.Ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar.
•.Poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej
jednotky alebo obce.
Dúfame, že sa nám všetkým podarí zvyšok tohto krásneho obdobia, keď sa príroda okolo nás
prebúdza, prežiť bez zbytočných nepríjemností spôsobených veľakrát len obyčajnou
nepozornosťou.
Juraj Kostúr
veliteľ zboru
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OBECNÝ ÚRAD INFORMUJE
POĎAKOVANIE
Chceme sa poďakovať za pomoc pri úprave priestorov za školou a starom
cintoríne firme Randa + R, s.r.o., ktorá poslala traktobager.
Poďakovanie patrí aj pánovi Martinovi Luptákovi st., ktorý nám ochotne
vozil štrk z lomu.
Ďakujeme aj pánovi riaditeľovi Biotika a.s., Ing. Emilovi Drličkovi za ochotu
pri zabezpečení požiarnej plošiny na orezávanie stromov.
VÝRUB STROMOV POPRI CESTE
Viacerí občania sa zaujímali z akého dôvodu sa vypilovali stromy popri ceste v smere
Podkonice - Slovenská Ľupča (cesta III/06640 – 2425). Podľa zákona je ochranné pásmo cesty III.
triedy 20 metrov (na jednu stranu). O toto ochranné pásmo je povinný sa postarať správca
komunikácie, čo je v našom prípade Regionálna správa ciest Banská Bystrica, patriaca priamo pod
Banskobystrický samosprávny kraj. Obecný úrad povolil výrub stromov v oblasti nášho katastra,
teda po horizont cesty „Na Zákľuči“ a ďalej odtiaľ povolil výrub stromov Obecný úrad Slovenská
Ľupča.
Apelovali sme na správcu komunikácie (listom), aby po vypílení stromov ochranné pásmo
vypratal aj od konárov, kríkov a odpadkov. Rovnakým spôsobom sme upozornili RSC BB, aby toto
pásmo kosili v plnom rozsahu (nielen na dva zábery ramena traktora).
POZOR NA VOĽNÝ POHYB PSOV
Počas mesiaca marec sa nám množili sťažnosti na voľný pohyb psov v
dedine. Dovoľujeme si vás upozorniť, že podľa platného všeobecnozáväzného nariadenia č. 1/2015 je voľný pohyb psov v dedine zakázaný (na
cestách, miestnych komunikáciách, verejných priestranstvách obce, na
verejnosti prístupných pozemkoch vo vlastníctve alebo správe obce
nachádzajúcich sa v zastavanom území obce). Povolený je len pohyb na
vôdzke bezpečne pripevnej na obojku alebo prsnom postroji.
Rovnako upozorňujeme na znečisťovanie verejných priestorov od psích výkalov. Držiteľ psa,
alebo ten kto psa vedie, je povinný mať pri sebe vhodnú pomôcku na odstránenie psích výkalov a
po znečistení bezodkladne toto odstrániť z verejného priestranstva. Určeným miestom na
znečistené výkaly sú nádoby na zmesový odpad.
Prosíme vás o rešpektovanie tohto nariadenia.
POZVÁNKA NA ZBER ODPADKOV
Pri príležitosti Dňa Zeme si dovoľujeme pozvať všetkých aktívnych
občanov / občianky a deti v sobotu 14. apríla 2016 na spoločný zber
odpadkov popri cestách z našej obce.
Zraz bude o 9:00 hod. na námestí pred obchodom v Podkoniciach.
Po skončení zberu sa môžete tešiť na kofolu a mäsko. Rukavice a dobrú
náladu si prosím doneste.
Michal Vráb, starosta obce
PODKONICKÝ Spravodaj
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NÁŠ DIVADELNÝ ÚSPECH
V predošlom čísle Podkonického spravodaja som sa zmienila, že sa so školákmi chystáme na
divadelnú súťaž, no ešte som netušila či sa jej vôbec zúčastníme. Čas hral proti nám, odo dňa, kedy
som deckám rozdala scenáre, sme na nácvik mali len niečo vyše mesiaca. Múza ma skôr nekopla.
No na moje prekvapenie sa decká so scenárom, ktorý sme na skúškach neustále upravovali,
stotožnili veľmi rýchlo. Dlhé hodiny skúšania a odriekanie si voľného času na úkor neustáleho
opakovania jednotlivých scén, boli u nás skoro na dennom poriadku. Snaha zabodovať a vyhrať,
bola u všetkých našich hercov veľká, preto únavné skúšky brali ako profesionáli, s nadhľadom. A
vedeli, že aj tu platí príslovie: „Najprv práca, potom pláca“.
V piatok 18. 3. prišiel deň, kedy sme s našim divadlom „(takmer) IDEÁLNA UČITEĽKA“
mali premiéru pred veľkým publikom a zúčastnili sme sa regionálnej prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti „My sme malí divadelníci“, ktorú v Slovenskej Ľupči organizuje SOS
Banská Bystrica. Nie však v plnej zostave, museli sme niektoré postavy kvôli chorobe alternovať.
Na pódiu sme sa ukázali ako prví. Naše pocity po vystúpení boli výborné, decká zúročili všetko, čo
sa naučili, aj keď tréma a pocit zodpovednosti sa na javisko dostavil.
Najväčšou odmenou za úsilie a vynaloženú prácu pre nás bolo vyhlásenie výsledkov
súťaže. Keď nám porota odovzdala nomináciu na krajské kolo, radosť z úspechu bola
obrovská. Porota v zložení Mgr. art. Peter Luptovský, Mgr. art. Mariana Kovačechová a Mgr. art.
Maroš Krajčovič okrem toho ocenili aj tri herecké výkony, z čoho jeden získal náš žiak Tadeáš
Štibraný - za rolu riaditeľa.
Porota slovami chvály nešetrila a cenné rady, ktoré nám dala na odbornom seminári sme si
zobrali k srdcu a pracujeme na odstraňovaní chybičiek. Na krajskom kole, ktoré sa bude konať
14. - 15. apríla v Žiari nad Hronom pod názvom Rozprávkové javisko, by sme čo
„najideálnejšie“ chceli naše divadlo „(takmer) Ideálna učiteľka“ odprezentovať.
PS: ďakujem všetkým školákom za výborne odvedenú prácu, môjmu manželovi, ktorý
podporuje všetky moje nápady a bol ochotný hudobným sprievodom dotvoriť atmosféru divadla,
tiež našej vychovávateľke Linde - mojej pravej ruke, ktorá bola pri každom nácviku divadla.

NAŠE ĎALŠIE DIVADELNÉ PLÁNY
V mesiaci apríl budeme v našich divadelných aktivitách pokračovať nielen so školákmi, ale aj so
škôlkarmi. S našimi predškolákmi nacvičujeme divadielko „SVRČEK A MRAVCE“, s ktorým
by sme sa chceli ukázať na divadelnej prehliadke ZUŠ- Slovenská Ľupča s názvom „Divadlo
a my“, ktorá sa bude konať 28. apríla. Na ďalší deň 29. apríla pocestujeme na celoslovenskú
divadelnú súťaž materských škôl „Bábkulienka“ do Bánoviec nad Bebravou. Takisto by sme
chceli ísť na divadelnú súťaž Malé Chalupkovo Brezno, no možno nás čakajú aj ďalšie divadelné
príležitosti.
Mgr. Lucia Petríková, riaditeľka ZŠ s MŠ
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REDAKCNÁ RADA
Milí čitatelia,
prinášame vám výsledky ankety, ktorú sme uverejnili vo februárovom čísle Podkonického
spravodaja. Na našu výzvu sme dostali spolu 30 odpovedí, či už za jednotlivcov alebo rodiny, z toho
24 odpovedí bolo online a 6 odpovedí sme dostali na tlačive do schránky pred obecným úradom.
V nasledujúcich grafoch môžete nájsť spracované vaše odpovede, ktoré nám pomôžu pri
príprave budúcich čísel spravodaja. Berieme na vedomie aj pár vašich tipov, ktoré ste nám na záver
dotazníka doplnili.
1. Ste spokojný s formátom (veľkosťou) novín?
ÁNO - 29 hlasov
NIE - 1 hlas
2. Nakoľko je pre vás obsah novín zaujímavý?
veľmi zaujímavý

15

zaujímavý

13

málo zaujímavý

1

minimálne zaujímavý

1
0

1

Počet hlasov
2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

3. Ktoré témy vás doteraz najviac zaujali?
príspevky z obecného úradu

22

príspevky o akciách, podujatiach

19

príspevky od občanov

15

príspevky zo školy

12

farské oznamy a duchovné okienko

11

recepty

3

príspevky o športe

3

okienko humoru

2

žiadne
0
PODKONICKÝ Spravodaj

Počet hlasov

1
2

4

6

8

10 12 14 16 18 20 22
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4. Sú podávané informácie zrozumiteľné?
úplne zrozumiteľné

20

zrozumiteľné

9

málo zrozumiteľné

Počet hlasov

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

5. Privítali by ste viac informácií z obecného úradu?
ÁNO - 12 hlasov
NIE - 18 hlas
6. Ktoré z tém (okrem tých pravidelných) by ste v novinách uvítali?
mikroregión

14

odborné poradenstvo

9

história

9

šport

8

obce okolo nás

8

rozhovory

8

turistika

7

folklór, tradície

5

recepty

2
Počet hlasov

1

kritické prispevky voči OU
0

2

4

6

8

10

12

14

11 občanov uviedlo na dotazníku svoje meno a všetci budú v
priebehu mesiaca apríl odmenení darčekovými predmetmi s
podkonickou tematikou.
Ďakujeme za všetky vaše názory.
Jaroslav Kostúr a členovia redakčnej rady
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PREDSTAVUJEME - POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO PODKONICE
S predsedkyňou družstva Katarínou Kostúrovou sme sa porozprávali nielen o našom
družstve, ale i o neľahkej situácii v poľnohospodárstve.
Naše poľnohospodárske družstvo (PD) hospodári na 472 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho
107 ha ornej pôdy. Pôda je prenajatá od 350 osôb, z toho asi 180 je od občanov Podkoníc. Družstvo
sa zaoberá výlučne výrobou kravského mlieka, a popri tom predajom mladých býčkov, jalovíc a
vyradených dojníc.
Odkedy sa traduje história nášho družstva?
PD v Podkoniciach vzniklo delimitáciou z veľkého družstva VF Selce v roku 1991. Keď vznikali
v minulosti prvé družstvá (v 50 – 60-tich rokoch) tak v ňom pracoval skoro každý občan dediny.
Mnohí rodičia, či starí rodičia si určite pamätajú, ako sa cez prázdniny chodievalo kosiť, či hrabať na
družstevné. Doba však ide dopredu a teraz sa už všetky pozemky obhospodarujú strojmi.
Ako si sa dostala k práci na družstve Ty?
Po ukončení strednej školy (v roku 2001) som dostala ponuku pracovať na PD ako účtovníčka.
Bola som rada, pretože už aj v tých rokoch bol problém nájsť si prácu vo svojom odbore. Veľa som
sa priučila od bývalej predsedníčky Ing. Soni Portelekyovej. Bola mi veľkým vzorom, za čo by som
sa jej aj touto cestou chcela poďakovať. A tiež určite aj za všetkých pracovníkov, ktorí tu pracujú
takmer celý život. V časoch, keď veľa okolitých družstiev pozanikalo alebo sa rozdrobilo (a ľudia
prišli o prácu) sa jej podarilo naše družstvo udržať. Keď Ing. Portelekyová odchádzala do
dôchodku, už ma pomaly pripravovala, že po nej preberiem funkciu.
Koľko zamestnancov pracuje v PD a aké je ich pracovné zaradenie?
V súčasnosti naše družstvo zamestnáva 12 osôb, z toho dve dojičky, dvoch traktoristov (tí sú
súčasne aj krmiči na kŕmnom voze), ošetrovateľku teliat, krmiča jalovíc, jedného opravára a troch
vrátnikov (tí majú v náplni práce okrem stráženia objektov PD aj naháňanie kráv na dojenie a práce
v maštaliach) a dve THP pracovníčky (vrátane mňa).
Je naše družstvo zamerané na rastlinnú alebo živočíšnu výrobu?
Ako som už spomínala, naše družstvo hospodári na 470 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho
107 ha ornej pôdy. V lete sa musíme postarať o to, aby dobytok mal dostatok krmiva aj cez zimu,
resp. celý rok. Na ornej pôde pestujeme hlavne kukuricu na siláž, ale tiež zrnovú (tieto
uskladňujeme do dlhých vakov). Potom pestujeme lucernu a miešanku, ktorú balíme do okrúhlych
balíkov. Na asi 200 ha sušíme seno z lúk a 163 ha spásame v lete jalovicami.

PODKONICKÝ Spravodaj
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V akom stave je strojový park družstva, kravíny?
V minulom programovom období sme z eurofondov rekonštruovali 2 maštale a hnojisko. Máme
novú nádrž na hnojovicu, zakúpili sa dva traktory značky John Deere. Máme ešte 3 staršie traktory
značky Zetor, ktoré prevažne pracujú v živočíšnej výrobe. Ďalej máme 2 trambusy na vývoz hnoja a
hnojovice, tiež V3S fekál, potom závesné stroje a zariadenia na zber krmovín, kŕmny voz na
miešanie krmiva pre zvieratá. Niektoré práce, ktoré robíme menej často si zabezpečujeme
dodávateľsky – sejba kukurice, vývoz hnoja, zber a vakovanie kukurice.
A čo živočíšna výroba? Koľko dobytku máte?
Náš podnik je výlučne zameraný na výrobu mlieka. Chováme iba hovädzí dobytok – plemeno
slovenský strakatý. Je to kombinované plemeno – mäsovo-mliekové. Okrem toho, že má dobré
mliekové vlastnosti, má aj veľmi dobré osvalenie. V súčasnosti máme asi 85 kráv, 70 jalovíc do 2
rokov a 30 teliat.
Koľko mlieka sa nadojí a kam putuje?
Denne sa u nás nadojí cca 1400 litrov kravského mlieka, ktoré putuje do Tatranskej mliekárne.
Vieme, že cena za výkup mlieka z roka na rok klesá. Čo to znamená pre družstvo?
Áno je to tak. Farmári, nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii majú existenčné
problémy. V roku 2014 bola priemerná cena 0,33 Eur za liter mlieka a momentálna výkupná cena
pre náš podnik je 0,23 Eur za liter surového kravského mlieka. Cenu ovplyvnilo nielen ruské
embargo, ale aj zrušenie mliečnych kvót, ktoré veľké podniky obmedzovali vo výrobe. Len vlani
Holandsko zvýšilo produkciu mlieka o takú časť, akú vyprodukuje celé Slovensko za rok. Preto by
som chcela apelovať na všetkých občanov, aby pozerali, čo kupujú. Jedzte slovenské výrobky, lebo
sú kvalitné! Pomôžete tak slovenským výrobcom a producentom. Obchodné reťazce preferujú vo
svojich regáloch zahraničné výrobky, na ktoré si dávajú aj nižšie marže a sú potom lacnejšie. Naše
výrobky sú častokrát v reťazcoch veľmi predražené.
Aká je v súčasnosti situácia v PD? Dosahujete zisk?
Sme veľmi ovplyvnení cenou mlieka, preto každý rok je iný. Momentálne za rok 2015 sme v
strate. Keby cena zostala rovnaká ako v roku 2014, dosiahli by sme určite zisk aj v tomto roku.
Výhľad na tento rok je ešte horší, nakoľko nám stále znižujú výkupné ceny mlieka.
Dostáva družstvo dotácie?
Dotácie sa poskytujú na hektár tzv. LPIS-ovej plochy. Tieto plochy nám merajú letecky z
ortofotosnímkov. Takto sa tiež dá skontrolovať obrobenosť plôch. Ďalej sú doplnkové platby – na
znevýhodnené podmienky hospodárenia, na dojnicu, potom na otelenú jalovicu, agroenvironment
a dobré životné podmienky dojníc.
Je táto forma podpory dostatočná?
V porovnaní s okolitými štátmi sú podpory u nás nižšie. Nielen podpory z Európskej únie, ale
hlavne štátne dotácie. V susedných štátoch si vláda váži domácich výrobcov, robí opatrenia, aby sa
poľnohospodárom žilo lepšie. Veď prečo by sa dovážali lacnejšie potraviny, ktorých ceny sú
výrazne nižšie ako výrobný náklad?
My z našich dotácií vykrývame hlavne stratu na mlieku. Keby sme prestali vyrábať mlieko, čo je
najľahšia cesta, malo by to viacero dopadov. V prvom rade by ľudia prišli o prácu. Na družstve by
zostalo možno pár pracovníkov (2 – 3). Ale je toto riešenie? My chceme produkovať, chceme
vyrábať svoje výrobky vo svojom štáte, a tiež ich chceme aj konzumovať. Štát by si to mal uvedomiť
a robiť opatrenia pre to, aby sa spravodlivejšie delili podpory pre tých, ktorí tu vyrábajú a obmedzil
dovoz zahraničných výrobkov. Viackrát sme poukazovali na to, aby sa dotácie delili podľa...
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...produkcie, ale bezvýsledne. Momentálne sa majú najlepšie tí poľnohospodári, ktorí vyrábajú
minimum alebo nič.
Neuvažovali ste nad možnosťou predaja mäsa pre verejnosť a tým si prilepšiť?
Momentálne môžeme mäso predávať len na schválený bitúnok. Keďže v okolí už poriadne
žiadny bitúnok nefunguje, predávame brakované kravy cez sprostredkovateľa do Poľska. Predaj
pre verejnosť nemáme schválený, ale do budúcna by sme si chceli zriadiť porážkáreň a prilepšiť si
aj týmto spôsobom. A tým pádom aj pomôcť ľuďom, ktorí by vedeli odkiaľ majú mäsko na tanieri.
Lebo záujem o takéto výrobky by určite bol.
Čo môže družstvo ponúknuť našim obyvateľom?
Ponúkame sprostredkovaný predaj. Chceme podporiť malých farmárov a pestovateľov. Vieme
ponúknuť predaj zemiakov a maku od pestovateľa Vanča z Jasenia. Pestuje výborné zemiaky a
kvalitný, ručne zbieraný mak – biely aj modrý. Vždy na jeseň zisťujeme záujem obyvateľov a potom
sprostredkujeme predaj. Každý týždeň dovážame pre svojich zamestnancov výborné selčianske
jogurty. Ľudia sú s týmito komoditami veľmi spokojní. Ak by bol záujem, jogurty by sme mohli
dovážať aj pre obyvateľov našej obce. Stačí sa prihlásiť v kancelárii PD.
Ako vidíš budúcnosť družstva?
V súčasnej situácii je vidieť budúcnosť veľmi ťažké. Nedajú sa robiť viacročné plány, lebo každý
rok je iný. Výkupné ceny poľnohospodárskych výrobkov kolíšu. Vlani sme podali europrojekt na
zrekonštruovanie maštale pre mladý dobytok a zakúpenie nových strojov. Projekt zatiaľ nebol
vyhodnotený. Najbližší rok bude asi kľúčový z hľadiska stabilizácie cien, a preto by sme chceli, aby
sme ho zvládli minimálne tak ako vlani. Touto cestou chcem poďakovať všetkým terajším aj
bývalým zamestnancom a členom družstva za ich poctivú prácu, ktorou pomohli družstvu
preklenúť aj najťažšie časy. Verím, že možno o rok, o dva bude situácia v poľnohospodárstve
veselšia.
Ďakujem za rozhovor.

Janka Šípka Šípková

SPOLOK PODKONICAN
SPOLOK PODKONIČAN
Nakoľko sa blíži dátum podávania daňových priznaní, chceme vás aj tentokrát poprosiť o vaše
2% z dane pre náš spolok. Zamestnanci dajú potvrdiť tlačivá u zamestnávateľa a zašlú na Daňový
úrad, podnikatelia tak môžu urobiť priamo pri vypĺňaní tlačiva pri Daňovom priznaní.
Tlačivo na vaše 2% z dane ste mohli nájsť v prílohe minulého čísla. Nájdete ho tiež na stránke
www.NasePodkonice.sk alebo vám ho radi poskytnú aj pracovníci obecného úradu.
Za všetky príspevky vopred ďakujeme.
-jkNázov:
Adresa:
IČO:
Právna forma:
Číslo účtu:

Spolok Podkoničan
Podkonice 178, 976 41
37957601
Občianske združenie
SK3611000000002621783174
Tatra banka a.s.

Spolok Podkoničan - Jediný spôsob
ako navrátiť vaše peniaze naspäť k vám!
PODKONICKÝ Spravodaj
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ŠPORT
FUTBALOVÝ KLUB TATRAN PODKONICE INFORMUJE
V prvom jarnom zápase sme vyhrali nad Ľubietovou 7:0 (4:0). Góly: Očenáš 2, Mlynarčík,
Barla Michal, Barla Martin, Francisty, Kosec.
Zápas sme výsledkovo zvládli veľmi dobre. Herne, a to sme všetci videli a cítili, to nie je ešte na
úrovni zápasov z jesene. Zlepšili sme sa na lopte – prvý dotyk je lepší. Vyskytli sa chybičky v
defenzíve, ktoré súper nevyužil. Sme dobrí v zakončení, keď 3 góly sme strelili strelami spoza
šestnástky, 3 góly v šestnástke a 1 gól z priameho kopu. Z veľkého množstva rohov, centrovaných
štandardiek a centrov sme však nevyužili nič. V tomto smere musíme pridať. Dobrý tréning v
šestnástke pri štandardkách je nevyhnutný.
V ďalšom zápase prehral FK Tatran Podkonice na pôde TJ Družstevník Mičiná 1:2 (po polčase
1:1). Gól: Očenáš.
Napriek množstvu šancí sa našim futbalistom podarilo skórovať len raz. Netreba však
dramatizovať, stále sme na 1. mieste II. triedy skupiny A s náskokom 7 bodov.
Najbližší zápas hráme doma s ŠK Selce B - Baláže. Výkop je v nedeľu 10. apríla o 15.30 hod.
Roman Patráš

Tabuľka po 15-tich kolách
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Meno tímu
Zápasy Výhry Remízy Prehry
FK Podkonice
15
12
1
2
TJ Slovan Tajov
15
9
3
3
TJ Partizán Hiadeľ
15
8
4
3
OZ Králická Tiesňava
14
8
1
5
TJ Družstevník Mičiná
15
7
4
4
ŠK Zornička Riečka
15
7
4
4
TJ Druž. Dúbravica
15
7
3
5
ŠK Selce B-Baláže
15
7
2
6
TJ Iskra Horné Pršany
15
6
3
6
TJ Slovan Malachov
14
4
4
6
TJ Tatran Harmanec
15
4
3
8
TJ Hronsek
15
2
6
7
FK Baník Ľubietová
15
2
0
13
ŠK Sokol FO Staré Hory 15
0
4
11

Skóre
60:15
73:33
45:33
57:36
45:29
53:40
63:48
45:43
39:61
34:37
31:40
26:63
24:76
17:58

Body
37
30
28
25
25
25
24
23
21
16
15
12
6
4

zdroj: www.obfzbb.sk a Facebook FK Tatran Podkonice

URBÁR
ZÁPIS DREVA – URBÁR A PASIENKY PODKONICE
Urbárske a pasienkové spoločenstvo Podkonice oznamuje svojim
členom, že zápis dreva na samovýrobu ako aj dreva zo zásob sa
uskutoční v piatok 22. apríla 2016 a piatok 29. apríla 2016 v kancelárii
Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v budove obecného úradu.
Zápis sa bude konať v čase od 18:00 do 19:00 hod.
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Dušan Koctúr
Apríl 2016

PODKONICKÝ Spravodaj

SPOLOCENSKÁ KRONIKA

NARODENÉ
DETI

Sofia Sipková (č.d. 268)
Bianka Dominová (č.d. 121)
Ján Čunderlík (č.d. 273)

50 rokov

55 rokov

80 rokov

Stanislav Gregor (č.d. 285)
Roman Slovák (č.d. 302)

Anna Očenášová (č.d. 269)

Anna Bobáková (č.d. 300)
Emília Gregorčoková (č.d. 236)

60 rokov
Ján Plachý (č.d. 224)
Ľubomíra Plachá (č.d. 224)
Anna Kostúrová (č.d. 326)

OPUSTILI NÁS

Juraj Turčan (č.d. 203) - 93 rokov
Anna Jamrichová (č.d. 201) - 92 rokov

FARSKÉ OZNAMY



-vt-

INZERCIA

HARMONOGRAM SV. OMŠÍ POČAS TÝŽDŇA

PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA
NEDEĽA

18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
7.30 hod.
9.00 hod.

Aktuálne farské oznamy nájdete vždy na
nástenkách v kostole a na internetovej stránke
www.NasePodkonice.sk.
V prípade potreby môžete kontaktovať farský
úrad telefonicky na číslach 048 / 41 968 96 a
0908. 477.415 alebo elektronicky na
miro.erko@pobox.sk.
Miroslav Spišiak
správca farnosti
PODKONICKÝ Spravodaj

Apríl 2016
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