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Ďalší rok sa nám pomaly končí, nový rok klope na dvere. 27. novembra 2016 sme si
mohli zapáliť prvú adventnú sviečku, ktorá nám naznačuje, že sú tu čoskoro Vianoce, čas
pokoja a mieru. Preto by sme aspoň v tomto období mali trošku spomaliť, nikam sa nenáhliť,
myslieť hlavne na seba a na svojich blízkych. Taktiež si zaspomínajme, kto medzi nás prišiel,
kto nás navždy opustil, kam sme sa posunuli my sami a čo sme pre seba, ale aj svoje okolie
urobili. Skúsme si počas nasledujúcich dní užívať prítomné okamihy. Neprepadajme
vianočnému ošiaľu preplnených obchodov a naháňaniu sa za častokrát zbytočnými darčekmi,
ale naopak trávme svoj voľný čas so svojou rodinou, priateľmi a známymi. Ak sme si na to
nenašli čas po celý rok, tak práve v týchto dňoch je tá správna chvíľa, aby ste to napravili.
Obdarujme svojich blízkych milým úsmevom, maličkosťami, telefonátom či krátkym
rozhovorom a snažme sa na život pozerať s otvorenými očami. Nelamentujme nad tým čo by
mohlo byť keby, ale poučme sa zo svojich vlastných chýb a pokúsme sa ich viac neopakovať.
Vychutnajme si spoločne strávené chvíle v kruhu svojich najbližších, užime si sviatky v pokoji
a v radosti a do nového roku vykročme tou správnou nohou. Želám Vám príjemné prežitie
vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov. Vidíme sa v roku 2017, ktorý nám už
netrpezlivo klope na dvere.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým
občanom Vlčkoviec, poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom Obecného úradu Vlčkovce, sponzorom,
miestnym podnikateľom, za ich prácu, ochotu venovať svoj
čas a taktiež za všetku finančnú, materiálnu a technickú
pomoc pri zabezpečovaní všetkých kultúrnych, športových
a spoločenských akcií, ktoré sa konali v roku 2016.
Všetkým chcem zaželať do Nového roka zdravie,
lásku, pokoj, šťastie, krásne chvíle v kruhu svojich
najbližších a tiež veľa pohody, osobných a pracovných
úspechov, dobrú spoluprácu počas celého roka 2017.
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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Takto hospodárila obec Vlčkovce
podľa občianskeho združenia INEKO v roku 2015
Uvedený rebríček zostavuje každoročne INEKO – Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy.
Po úspešných hodnoteniach v rokoch 2011 – 2014, obec Vlčkovce v roku 2015 bola opäť
vyhodnotená a získala skóre finančného zdravia 6,0/6 „maximálne“ (6 bodov je maximálne
hodnotenie v rebríčku), tak ako všetky ostatné obce umiestnené pred nami od 1. miesta.
V žiadnom prípade nechceme súťažiť, ale umiestnenie v danom rebríčku hovorí o dobrom
hospodárení našej obce.
Celkové hodnotenie obce Vlčkovce 6,0/6 – výborné finančné zdravie
Hodnotí sa:
- základná bilancia
6,0/6
- dlhová služba
6,0/6
- celkový dlh
6,0/6
- záväzky aspoň 60 dní po splatnosti
6,0/6
- okamžitá likvidita
6,0/6
Umiestnenie obce Vlčkovce podľa hodnotenia v rebríčku INEKO:
- v rámci Slovenska
26. miesto (z 2930 hodnotených miest a obcí)
- v rámci TT kraja
3. miesto (z 251 hodnotených miest a obcí)
- v rámci TT okres
1. miesto (zo 45 hodnotených miest a obcí)
Podrobné informácie a umiestnenie iných obcí, miest a VÚC je možné získať na stránke
„INEKO hospodárenie miest, obcí a VÚC 2015“.
„Takýto výsledok ma mimoriadne teší a to aj z toho dôvodu, že sa na poprednom umiestnení
„držíme“ už viac rokov po sebe. A aj napriek viacerým investíciám v našej obci, je to výsledok
spoločnej tímovej a koncepčnej práce a spolupráce s poslancami obecného zastupiteľstva,
s ktorými pripravujeme reálne možnosti a požiadavky pre našich občanov v rámci finančnej
disciplíny našej obce. Aj dané hodnotenie nezávislej organizácie svedčí o tom, že môžeme
presvedčiť Vlčkovanov, že zodpovedne pracujeme aj s ich peniazmi a to nielen z pohľadu
regionálneho, ale aj celoslovenského.
Verím, že sa nám podarí hospodáriť podobne aj v ďalších rokoch a budovať ďalej našu obec
Vlčkovce k spokojnosti všetkých občanov a návštevníkov Vlčkoviec“.

Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Vianočné podujatia vo Vlčkovciach
Mesiac december každoročne
Vlčkoviec niekoľko podujatí.

prináša

do

Prvým z nich bol Mikuláš, ktorý do Vlčkoviec
prichádza každý rok spolu s anjelom aj čertom,
aby našim detičkám podaroval balíčky so
sladkosťami. Tento rok k nám, do priestorov
OcÚ zavítal 5. decembra (pondelok) o 1700 hod.
Všetkým deťom od 1 roka do 10 rokov s trvalým,
resp. prechodným pobytom v obci, boli doručené
pozvánky, ktoré poslúžili na prevzatie sladkého
balíčka od Mikuláša.
Jedným z obľúbených podujatí v obci Vlčkovce
sa stali aj Vianočné trhy, ktoré sa tento rok
uskutočnia po tretíkrát. Konať sa budú v sobotu
10. decembra 2016 od 1400 hod. v priestoroch
OcÚ Vlčkovce.
Každý, kto bude mať záujem o predaj svojich
výrobkov (ručné výrobky, rôzne dekorácie, darčekové predmety, slané a sladké pečivo) sa
môže
vianočných
trhov
zúčastniť. Prihlásenie na predaj
výrobkov
a vstup
pre
návštevníkov bude, ako každý
rok, zdarma. Preto tí, ktorí budú
mať záujem, či už o predaj,
alebo návštevu, nech neváhajú
a prídu si užiť a vychutnať
predvianočné
sobotné
popoludnie v spoločnosti svojej
rodiny a priateľov.
Pevne veríme, že aj tento rok
bude o „Vlčkovské vianočné
trhy“ veľký záujem a táto pekná
tradícia sa zachová aj do ďalších
rokov.
V nedeľu 11. decembra 2016
o 1500 hod. sa v priestoroch
spoločenskej miestnosti OcÚ
uskutoční Vianočné posedenie
pre dôchodcov, na ktorom
vystúpi so svojím programom
folklórny súbor ROZMARÍN
z Majcichova. Pre všetkých,
ktorý sa posedenia zúčastnia,
bude
pripravený
program
a občerstvenie.

Školské informácie
Vážení občania, milí rodičia a priatelia školy!
A je tu opäť – čas vianočný, čas novoročný, čas predsavzatí a nových začiatkov. Mnohí
rekapitulujú. Rok je ako maliarova paleta. Farebný, pestrý, teplý aj studený, veselý aj smutný. Nikdy
nevzniknú dva rovnaké obrazy. Aký bol ten náš? V škole sa toho udialo veľa. Najväčšia zmena sa týka
rozšírenia kapacít MŠ i ZŠ. O našich aktivitách Vás informujeme počas celého roka na
www.zssmsvlckovce.edupage.org.
Naším cieľom je tvoriť školu modernú, inovatívnu, otvorenú, kreatívnu, aktívnu – s návratom k
prírode a k tradíciám. Tí, ktorí zo školských lavíc už dávno vyrástli, by boli určite prekvapení, ako sa
škola za posledné roky zmenila. Po celkovej rekonštrukcii sa priestory školy vynovili a postupne sa
vybavujú stále novým nábytkom, interaktívnou technikou a rozmanitými vyučovacími pomôckami. V
súčasnej dobe prebieha inovácia školskej knižnice, archívu a kabinetu učebných pomôcok. Plánujeme
zriadiť ďalšiu novú učebňu, šatne pre žiakov a rekonštruovať školskú kuchyňu. Veríme, že zriaďovateľ
nás v tomto finančne podporí a spoločne sa nám podaria plány zrealizovať.
Všetkým pedagógom našej školy patrí veľa obdivu a vďaky za prácu, ktorá obohacuje všetkých.
Snažia sa o to, aby si naše deti i žiaci nespájali školu len s povinnosťami, ale aby škola bola pre nich aj
centrom hier, zábavy, smiechu a nových zážitkov. Podujatia organizované na našej škole sa zameriavajú
na podporu zdravej výživy, environmentálnej výchovy, rozvíjania vedomostí a zručností
prostredníctvom rôznych súťaží a kvízov, na rozvoj športovej zdatnosti, umeleckých zručností a
mnohého ďalšieho. Taktiež nezabúdame na akcie, ktoré u detí podporujú uchovávanie zvykov a tradícií
a na tie, ktoré sú zamerané na uvoľnenie a relax. Ide o výchovno-vzdelávací proces, v ktorom úspech
pani učiteliek a ich detí a žiakov vo veľkej miere závisí aj od podpory rodičov. Bez vzájomnej spolupráce
školy a rodiny je cesta vzdelávania sa plná prekážok a úskalí. Verím, že tá naša bude prebiehať v
znamení otvorenej komunikácie a vzájomnej dôvery medzi školou a rodičmi. Budeme sa snažiť, aby
naši žiaci chodili do školy radi, aby atmosféra v škole bola priateľská a aby naši žiaci boli hrdí na svoje
úspechy či už vo vzdelávaní, alebo v umeleckých či športových súťažiach.
Tvorivosť je úžasná vlastnosť našich žiakov. Dokážu vymyslieť nádherné veci, obrazy, majú
hlavu plnú nápadov... Vedomosti dokázali vo vedomostných súťažiach aj s celoslovenskou účasťou.
Svoj talent ukázali programom pre našich starších spoluobčanov. Koniec roka a predvianočný čas býva
z celého roka najkrajší, no zároveň jeden z tých náročnejších. Už tradične sa všetci tešíme na vianočné
trhy, kde si môžu deti ale aj dospelí kúpiť vianočnú drobnosť a podporiť tak činnosť detí v školskom
klube, či v škôlke. Pani učiteľky vynaložili mnoho úsilia, aby so svojimi ratolesťami pripravili pre celú
obec – rodičov, starých rodičov, súrodencov, nádherný vianočný program v kultúrnej sále, na ktorý Vás
pozývame dňa 21. 12. 2016 o 16,30 h.
Blížia sa Vianoce - čas otvárania ľudských sŕdc, najkrajšie a najradostnejšie sviatky v roku. Čas
radosti, veselosti, lásky, pokoja a porozumenia. Ľudí sa zmocňuje sviatočná nálada. Každému akosi viac
záleží na priateľoch, na blízkych a vzájomná úcta a porozumenie nadobúdajú väčší rozmer. Je koniec
roka. Prajem Vám, aby ste boli všetci zdraví, aby deti naďalej do školy chodievali s úsmevom na tvárach.
Chcela by som sa poďakovať všetkým svojim spolupracovníkom za pokojnú atmosféru, svedomitú,
kreatívnu a neľahkú prácu počas celého roka. Nášmu zriaďovateľovi a poslancom obecného,
zastupiteľstva za ústretovosť a pochopenie pri riešení problémov, ktoré pozitívne ovplyvnili chod školy
ako aj za finančnú pomoc. Ďakujem všetkým sponzorom, rodičom, ktorí finančne, materiálne, ale aj
svojou ochotnou pomocou prispeli pri organizovaní rôznych akcií, ktorých ani v tomto roku nebolo málo
a bez ich pomoci by sme ich nemohli uskutočniť. Nech je ten nasledujúci rok ešte lepší ako doteraz.
Veríme, že s pomocou rodičov, priateľov školy a našou usilovnosťou ho zvládneme. Budeme radi, ak
sa rozhodnete podporiť rozvoj našej Základnej školy s materskou školou aj venovaním 2% z Vašej dane.
Aj tieto finančné prostriedky umožnia podporovať nadanie našich predškolákov i školákov, pripravovať
pre nich ďalšie rozširujúce aktivity, či modernizovať vybavenie školy učebnými pomôckami.
Prajem Vám, aby ste aj Vy mali okolo seba veľa dobrých ľudí, ktorí Vás dokážu potešiť,
prekvapiť a možno aj inšpirovať k dobrému skutku.
PaedDr. Iveta Krchňáková, riaditeľka školy

Prázdninový harmonogram
Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Vianočné

22. december 2016
(štvrtok)

23. december 2016 –
5. január 2017

9. január 2017
(pondelok)

Polročné

2. február 2017
(štvrtok)

3. február 2017
(piatok)

6. február 2017
(pondelok)

17. február 2017
(piatok)

20. február –
24. február 2017

27. február 2017
(pondelok)

24. február 2017
(piatok)

27. február –
3. marec 2017

6. marec 2017
(pondelok)

3. marec 2017
(piatok)

6. marec –
10. marec 2017

13. marec 2017
(pondelok)

Veľkonočné

12. apríl 2017
(streda)

13. apríl –
18. apríl 2017

19. apríl 2017
(streda)

Letné

30. jún 2017
(piatok)

3. júl –
31. august 2017

4. september 2017
(pondelok)

Prázdniny

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Jarné
Trenčiansky kraj
Košický kraj, Prešovský
kraj

Začiatok vyučovania
po prázdninách

Stránkové hodiny Obecného úradu počas sviatkov
21.12.2016 (streda) – od 8:00 – 17:00
22.12.2016 (štvrtok) – nestránkový deň
23.12.2016 (piatok) – od 8:00 – 12:00
24.12. – 26.12.2016 (sobota – pondelok) ZATVORENÉ
27.12.2016 (utorok) – od 8:00 – 16:00
28.12.2016 (streda) – od 8:00 – 17:00
29.12.2016 (štvrtok) – nestránkový deň
30.12.2016 (piatok) – od 8:00 – 12:00

31.12.2016 (sobota) - ZATVORENÉ
1.1.2017 (nedeľa) - ZATVORENÉ
2.1.2017 (pondelok) – od 8:00 – 16:00
3.1.2017 (utorok) – od 8:00 – 16:00
4.1.2017 (streda) – od 8:00 – 17:00
5.1.2017 (štvrtok) – nestránkový deň
6.1.2017 (piatok) - ZATVORENÉ
7.1.2017 (sobota) - ZATVORENÉ
8.1.2017 (nedeľa) - ZATVORENÉ

Nasledujúci rok bude OcÚ Vlčkovce otvorený v zaužívaných časoch:
PONDELOK – od 8:00 – 16:00
UTOROK – od 8:00 – 16:00
STREDA – od 8:00 – 17:00
ŠTVRTOK – nestránkový deň
PIATOK – od 8:00 – 12:00

Daňové povinnosti v roku 2017
Kúpili ste, postavili, alebo naopak predali ste v roku 2016 nehnuteľnosť? Alebo nastala nejaká
iná zmena vo vašom vlastníctve nehnuteľností? V takomto prípade Vám vzniká povinnosť podať
priznanie k dani z nehnuteľností za rok 2017.
Pre vyrubenie dane z nehnuteľností na rok 2017 je rozhodujúci stav k 1.1.2017. Ak daňovník
podal priznanie k dani z nehnuteľností v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a počas roku
2016 sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti, resp. došlo
k inej zmene (zmene výmery, druhu alebo účelu nehnuteľnosti, prístavbe alebo nadstavbe domu,
bolo vydané stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie pod.) alebo mu naopak zaniklo vlastnícke
právo, je povinný do 31. januára podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2017. V
čiastkovom priznaní uvedie daňovník len zmeny oproti dovtedy podanému priznaniu. Daňovníci, u
ktorých žiadne zmeny oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu nenastali, daňové priznanie
nepodávajú. Zároveň upozorňujeme, že v prípade ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť
vydražením alebo dedením v priebehu roka, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti
v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Obec Vlčkovce uzatvorila zmluvu so spoločnosťou MAPA Slovakia Digital s.r.o.
o poskytovaní služieb, z ktorých si obec Vlčkovce ako správca dane zabezpečí k dispozícii
podrobný prehľad všetkých pozemkov a stavieb na týchto pozemkoch s podrobnou výmerou, či
daná stavba je skolaudovaná, či je zapísaná v katastri nehnuteľností, resp. sa jedná o stavbu bez
príslušného stavebného povolenia, t.z. nelegálna stavba. Uvedené je zabezpečované
prostredníctvom využitia podkladov z katastra nehnuteľností, leteckej snímky (ortofotomapy)
katastrálneho územia obce Vlčkovce z roku 2014 a jej následnou aktualizáciou v roku 2017.
Z uvedených podkladov sa majú vypočítať presné rozmery (výmery) každej stavby, resp. pozemku.
Následne budú dané údaje využité na porovnanie s predloženými daňovými priznaniami všetkých
vlastníkov nehnuteľností (fyzických a právnických osôb). Na základe uvedeného upozorňujeme
všetkých vlastníkov nehnuteľností, aby si v termíne do 31. januára 2017 prekontrolovali svoje
priznania k nehnuteľnostiam a prípadné zmeny, najmä čo sa týka drobných stavieb (napr. kôlne,
práčovne, letné kuchyne, prístrešky, stavby na chov drobného zvieratstva a pod.), nahlásili na
Obecnom úrade. Pripomíname, že v zmysle príslušného zákona sa za stavby považujú stavebné
konštrukcie pevne spojené so zemou (základ, základová pätka, ukotvenie pilótami, pripojenie na
siete a pod.).
Ak sa stanete vlastníkom psa a vznikne vám daňová povinnosť (pes je starší ako 6 mesiacov)
ste do 30 dní povinní podať priznanie k dani za psa. V prípade, že vám pes uhynie, je treba podať
čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a to takisto do 30 dní.
Poplatková povinnosť platenia poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
tvorené na území obce vzniká osobám, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo
osobám ktoré na území obce užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť. Vznik poplatkovej
povinnosti ste povinní oznámiť obci do 30 dní odo dňa jej vzniku. Takisto je potrebné do 30 dní
oznámiť zmeny a zánik poplatkovej povinnosti. Upozorňujeme poplatníkov, ktorí si uplatňujú
zníženie alebo odpustenie poplatku na rok 2017, že je potrebné predložiť doklady preukazujúce, že
sa poplatník počas určitého obdobia v roku 2017 na území obce nezdržiava.
Zároveň vás upozorňujeme na skutočnosť, že ak vám povinnosť podania priznania, prípadne
oznamovacia povinnosť vznikla a neurobíte tak do zákonom stanoveného termínu je obec ako
správca dane povinná uložiť pokutu.

Informácie z matriky
V roku 2016 sa k dnešnému dňu obec Vlčkovce rozrástla
o 25 novorodencov, z toho 18 chlapcov a 7 dievčat. Navždy
svojich blízkych a našu obec opustilo 13 občanov.
Vo Vlčkovciach v tomto roku uzavrelo manželstvo 12
občanov, z toho 4 sobáše boli v obci.
Na trvalý pobyt sa do Vlčkoviec prisťahovalo 59 občanov
a odsťahovalo sa 57 občanov. K novembru 2016 matrika
eviduje 1325 občanov prihlásených na trvalý pobyt.

Zberný dvor Vlčkovce
Na základe predloženej žiadosti našej obce na Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky, ktoré vypísalo výzvu pre Operačný program „Kvalita životného
prostredia“ o nenávratný finančný príspevok, sme dňa 21.11.2016 obdržali rozhodnutie MŽP
SR ako Riadiaceho orgánu pre operačný program kvalitu životného prostredia. Obci Vlčkovce
bola schválená žiadosť na poskytnutie nenávratného finančného príspevku maximálne
267 681,86 EUR (95%) so spolufinancovaním obce Vlčkovce 14 088,52 EUR (5%),
z celkových oprávnených výdavkov vo výške 281 770,38 EUR.
V súčasnosti riadiaci orgán pripravuje zmluvu s obcou Vlčkovce a po podpise zmluvy
sme pripravený na realizáciu výstavby zberného dvora Vlčkovce. V rámci uvedeného
finančného príspevku bude realizovaná stavebná časť celého zberného dvora, ako i príslušné
technické vybavenie (traktor, nakladač, vlečka, nosič kontajnerov, kontajnery, váha, drvič).
V rámci rozpočtu na rok 2017 sme si vyčlenili príslušné finančné prostriedky a zberný
dvor by sme chceli vybudovať a kolaudovať do konca roka 2017.

Čo nás čaká v roku 2017
Aj v roku 2017 plánuje obec Vlčkovce pokračovať v investičných akciách, ktoré by mali prispieť
a zvýšiť kvalitu života všetkých občanov a návštevníkov našej obce. Chceme pokračovať
v niektorých rozbehnutých projektoch. V rámci pripravovaného rozpočtu obce Vlčkovce na rok
2017 bolo navrhnuté vyčlenenie dostatočných finančných prostriedkov na realizáciu všetkých
investičných zámerov.
Čo nás čaká v roku 2017:
- rekonštrukcia chodníkov v úsekoch:
- od Záhumenskej ulice po križovatku,
- od školy po č.d. 280 (p. Sloboda),
- CUKOP – motorest ESO,
- výstavba zberného dvora Vlčkovce,
- výstavba multifunkčného ihriska,
- rekonštrukcia odbornej (počítačovej) učebne v ZŠ s MŠ,
- rekonštrukcia kuchyne v ZŠ s MŠ,
- rekonštrukcia komunikácie – asfaltového povrchu v Papučkovej uličke,
- dokončenie a sprevádzkovanie vidieckeho domu,
ako aj ďalšie drobné investičné akcie.

ODPOVEDALI NÁM
Vzhľadom k opakovaným výpadkom elektrickej energie v obci Vlčkovce, sme sa s daným problémom
obrátili na spoločnosť Západoslovenskú distribučnú:
„Dobrý deň,
Obec Vlčkovce v zastúpení starostom obce Vás týmto žiada o informáciu k opakovaným krátkodobým
výpadkom elektrickej ku ktorým dochádza opakovane v obci Vlčkovce a aj v obci Križovany nad
Dudváhom. Výpadky boli opakované zaznamenané v období posledných dvoch až troch týždňov.
Posledný zaznamenaný výpadok bol 6.11 a 7.11. 2016. Tieto krátkodobé výpadky spôsobili niektorým
občanom , ale aj samotnej obci hmotné škody na elektrických zariadeniach. Uvedené výpadky sme
oznámili mailom na ZSE, a.s. a telefonicky na poruchovú službu a Západoslovenskú distribučnú, a.s.
Týmto Vás žiadame o vyjadrenie, akým spôsobom budú uvedené výpadky riešené.
S pozdravom, Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce Vlčkovce.“
__________________________________________________________________________________
Dostali sme aj opätovnú odpoveď:
„Dobrý deň,
spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO 36
361 518, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka č.
3879/B Vám oznamuje nasledovné:
dovoľujeme si Vám zaslať vyjadrenie od príslušného špecialistu ohľadom výpadku elektrickej
energie: áno ako spomína odberateľ v zastúpení p.starostu v poslednom období boli výpadky na
V 206. Bol zistený opakovaný výpadok vedenia 206 spôsobený väčším množstvom nárazového
odletu vtákov z vedenia čím spôsobili švih vodiča a preskok / skrat medzi fázami. Následne bolo
rýchle a úspešné opätovné zapnutie vedenia bez zisteného poškodeného zariadenia. V tomto
období vzhľadom na zber úrody kukurice sa už nepredpokladá porucha spôsobená vtáctvom , ale
napriek tomu je zadaná zákazka pre pracovníkov PPN VN na montáž VN rozperiek v mieste
vzniku poruchy.“

