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OZNÁMENIA
Oznámenie pre držiteľov psov
VZN č. 4/2011 – o niektorých podmienkach chovu a držania psov ktoré je účinné od
1.11.2011
Čo je dôležité vedieť pre všetkých držiteľov psov:
Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov. Držiteľ
psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty
uvedenej v prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Vodiť
nebezpečného psa mimo chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môže iba osoba, ktorá
je plne spôsobilá na právne úkony.
Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad. Osoba, ktorá na území obce vedie psa, alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na
požiadanie starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce a
poverených pracovníkov obecného úradu preukázať totožnosť psa známkou, umiestnenou na
obojku. Na verejnom priestranstve musí byť každý pes vedený na vôdzke. Nebezpečný pes na
verejnom priestranstve musí mať vždy nasadený náhubok.

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do odpadových nádob. Na rôznych miestach
v obci umiestnila obec odpadové nádoby vhodné na zhromažďovanie výkalov
a zabezpečila priebežné hygienické odstraňovanie ich obsahu.
Domácnosti, v ktorých sa nachádza viacej psov – poplatok sa vzťahuje na každého psa
samostatne.
Vstup so psom je zakázaný:
na detské ihrisko,
do areálu futbalového ihriska,
do areálu ZŠ s MŠ Vlčkovce,
do areálu Obecného úradu,
na cintorín,
do zdravotných zariadení,
do parku pri kostole,
bez vôdzky na miesta, kde sa
zhlukujú ľudia

Zoznam vyhradených miest na voľný pohyb psov:
plocha od Záhumenskej ulice po starú cestu (Čupec),
plocha vedľa chodníka Dudváh od zdravotného strediska
po starú cestu (Čupec),
plocha za autobusovými zástavkami na križovatke,
časť plochy vedľa Truck servis,
plocha vedľa športového areálu ihriska (vedľa betónového
oplotenia),
plocha pod lávkou (Záhumenská ulica)
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Nakladanie s odpadmi
Obec Vlčkovce bola povinná na základe zákona NR SR
č.79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
pripraviť nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na
území obce Vlčkovce (VZN č. 1/2016).
Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností
Do jedlých olejov a tukov patria oleje a tuky z prípravy
jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky masla či tuku.
Jedlé oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si
zabezpečujú občania samostatne do označeného kontajnera, ktorý je umiestnený vo dvore
obecného úradu.
Zakazuje sa zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Dôrazne oznamujeme občanom: do označených kontajnerov sa musia
vhadzovať len použité jedlé oleje. ZAKAZUJE sa vhadzovať motorové oleje,
ktoré sú nebezpečným odpadom a každý s ním musí nakladať ako
s NEBEZPEČNÝM.

Veľkokapacitné kontajnery
V dňoch od 7. - 9. októbra 2016, tj. piatok až nedeľa, budú v obci Vlčkovce pristavené
veľkokapacitné kontajnery, ktoré poslúžia občanom na vývoz a likvidáciu nadrozmerného
netriedeného odpadu.

USKUTOČNILO SA
Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a ručných prác - 53. ročník
Každý rok začiatkom jesene sa
občania
Vlčkoviec
môžu
pochváliť svojimi produktami zo
záhrad, ktoré sa im podarilo
dopestovať počas leta. Inak
tomu nebolo ani tento rok, kedy
sa dňa 25. septembra 2016
(nedeľa) v Spoločenskej sále
OcÚ Vlčkovce uskutočnil 53.
ročník Výstavy ovocia, zeleniny,
kvetov a ručných prác, ktorú
organizoval
Spolok
záhradkárov a vinohradníkov
Vlčkovce.
Počas celého dňa si mohli návštevníci poprezerať nielen dopestovanú úrodu zo svojich záhrad, ale aj
výrobky z týchto produktov. Tohtoročnej výstavy sa zúčastnilo 25 vystavovateľov s 237 vzorkami.
Na výstavu pridali svoje nápadité výtvory aj naše deti zo Základnej a materskej školy Vlčkovce.
Nemohla chýbať ani expozícia členov Klubu dôchodcov Vlčkovce s názvom „Krása kvetov a práce
šikovných rúk robia z bytu útulný domov...“.

Starosta Vlčkoviec Ing. Ivan Dobrovodský tradične zabezpečil plakety a poháre pre ocenených
vystavovateľov. Vecné ceny sponzorsky zabezpečil starosta obce a prispela i organizácia Spolok
záhradkárov a vinohradníkov Vlčkovce.
Komisia vyhodnotila a ocenila
8 vystavovateľov a kolektívov.
Plakety za kolekciu výstavy
obdržali 1. Tibor Demovič, 2.
Monika Kubovová a 3. Jozef
Koštial. Diplomy za kolekciu
výstavy (ovocie a zelenina) boli
udelené
MUDr.
Darine
Marušiakovej,
Ivanovi
a Valike
Dobrovodským
a Základnej škole s materskou
školou Vlčkovce. Za najkrajšie
jablko výstavy získal pohár
Jozef Koštial a za najkrajšiu
hrušku výstavy Ján Turanský.

PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA
Október - Mesiac úcty k starším
Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším, preto sa aj tento rok v spolupráci
speváckej skupiny Vlčkovanka, kultúrnej komisii a OcÚ Vlčkovce dňa 22. októbra 2016
(sobota) o 1500 hod. uskutoční v spoločenskej miestnosti obecného úradu posedenie pre
dôchodcov – občanov Vlčkoviec nad 75 rokov. Všetkým zúčastneným dôchodcom
posedenia bude odovzdaný balíček, a tím, ktorí sa nezúčastnia, bude balíček doručený
domov.

Šarkaniáda
Po minuloročnom úspešnom jesennom púšťaní šarkanov,
sa kultúrna komisia v spolupráci s OcÚ Vlčkovce,
rozhodla usporiadať druhýkrát šarkaniádu. Konať sa bude
23. októbra 2016 (nedeľa) o 1430hod.
Každý, kto sa chce zúčastniť podujatia, si musí priniesť
vlastného šarkana a dobrú náladu. Dúfame, že aj tento rok
nám bude počasie priať a našej akcie sa zúčastní čo najviac
detí, aby spolu s rodinou a priateľmi strávili pekné
a príjemné nedeľné popoludnie.

DECEMBER
Čoskoro je za dverami najkrajšie obdobie v roku, sviatky
pokoja a mieru, Vianoce, a s nimi každoročne spojené akcie
v našej obci. Mesiac december každoročne prinesie do našej
obce niekoľko podujatí.
Prvou z nich bude 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 zavíta 5. decembra (pondelok) o 1700 hod.
Všetkým deťom od 1 roka do 10 rokov budú doručené
pozvánky, ktoré budú slúžiť na prevzatie sladkosti 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 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 nedeľné 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 sa v priestoroch spoločenskej miestnosti uskutoční Vianočné
posedenie pre dôchodcov, ktoré pripraví spevácka skupina Vlčkovanka v spolupráci
s kultúrnou komisiou Vlčkovce. Pre všetkých, ktorý sa posedenia zúčastnia, bude
pripravený program a občerstvenie.

OZNÁMENIE
Oznamujeme všetkým občanom, že výstavba protihlukovej
bariéry na R1 bola dočasne prerušená.
Na základe informácií od dodávateľa stavby bude výstavba
pokračovať od 1. apríla 2017, s predpokladaným termínom
ukončenia do 30.10.2017

