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Vianoce sú za dverami
Ďalší rok prebehol míľovými krokmi. Ani sme sa nenazdali a 29. novembra 2015 sme
si zapaľovali na svojich stoloch prvú adventnú sviečku, ktorou sa každoročne spúšťa
v mnohých srdciach to najkrajšie obdobie v roku. Sneh je zatiaľ v nedohľadne a slnečné lúče
spolu s dozvukmi babieho leta sa stále zubami nechtami držia a zohrievajú okná našich
príbytkov. Preto sa na chvíľku zastavme. Zaspomínajme si čo sa počas uplynulého roka
udialo, 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 počas nasledujúcich dní trochu viac spomaliť a
užívať si 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 2016, ktorý nám už netrpezlivo klope na dvere.
Všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva
Vlčkovce, hlavnému kontrolórovi obce Vlčkovce, všetkým
zamestnancom Obecného úradu Vlčkovce, sponzorom,
priateľom, sympatizantom a všetkým občanom, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na spolupráci s Obecným
úradom Vlčkovce a starostom na zabezpečení akcií,
zveľaďovaní a skrášľovaní našej obce v roku 2015 patrí
úprimné ĎAKUJEM.
Starosta obce
Ing. Ivan Dobrovodský
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Čo nás čaká v mesiaci december?
V piatok 4.12.2015 k nám tradične zavíta
Mikuláš. Deti ZŠ s MŠ Vlčkovce si pre neho
pripravili bohatý program a o 17.00 hodine
vystúpia ako vždy v sále OcÚ so svojimi koledami
a pesničkami. Touto cestou zároveň pripomíname
najmä rodičom našich ratolestí aby si nezabudli zo
sebou zobrať pozvánky, ktoré im boli doručené
v uplynulom týždni slúžiace na prevzatie sladkej
maškrty.
Sobota 12.12.2015 bude patriť našim
najstarším. Obec Vlčkovce a kultúrna komisia
Vlčkovce Vás touto cestou pozýva na Vianočné
posedenie pre dôchodcov , ktoré bude spojené
s programom, v ktorom vystúpi naša spevácka
skupina Vlčkovanka, deti ZŠ s MŠ Vlčkovce
a tanečný súbor Dudváh Križovany. Posedenie sa
uskutoční v sobotu o 15.00 v kinosále OcÚ
Vlčkovce.
V kinosále OcÚ Vlčkovce sa v nedeľu 13.12.2015 budú konať Vianočné trhy, kam
Vás všetkých srdečne pozývame. Organizátori pre návštevníkov trhov v týchto dňoch
pripravujú svoje domáce výtvory. V čase od 14.00 do 18.00 budete mať možnosť zakúpiť si
vianočné oblátky, medovníky, knihy, rôzne dekorácie, ručne háčkované výrobky, darčekové
predmety a výrobky žiakov našej ZŠ a MŠ. Môžete si tak spríjemniť tretiu adventnú nedeľu
prechádzkou a stretnúť svojich starých známych pri pohári dobrého punču, varenom víne,
prípadne guláši, čí cigánskej, ktorá bude taktiež v ponuke. Pre deti je pripravený vianočný
punč a pre všetkých vstup zdarma. Ak ste naše trhy náhodou minulý rok prepásli, tak o to viac
sa teraz tešíme na Vašu účasť.

Stránkové hodiny Obecného úradu počas sviatkov
21.12.2015 – od 8.00 do 16.00
22.12.2015 – od 8.00 do 16.00
23.12.2015 – od 8.00 do 12.00
24.12. – 27.12.2015 – ZATVORENÉ
28.12.2015 – od 8.00 do 16.00
29.12.2015 – od 8.00 do 16.00
30.12.2015 – od 8.00 do 12.00

31.12.2015 – ZATVORENÉ
1.1. – 3.1.2016 – ZATVORENÉ
4.1.2016 – od 8.00 do 16.00
5.1.2016 – od 8.00 do 16.00
6.1.2016 – ZATVORENÉ
7.1.2016 – nestránkový deň
8.1.2016 – od 8.00 do 12.00

Nasledujúci rok bude OcÚ Vlčkovce otvorený v zaužívaných časoch:
PONDELOK – od 8.00 do 16.00
UTOROK – od 8.00 do 16.00
STREDA – od 8.00 do 17.00
ŠTVRTOK – nestránkový deň
PIATOK – od 8.00 do 12.00

HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU
Vývoz komunálneho odpadu bude 3.12.2015, 17.12.2015, 31.12.2015.
Zber separovaného zberu vriec bude v piatok 18.12.2015. Vrecia je potrebné vyložiť v deň
vývozu do 6.30 hod. Harmonogram vývozu odpadu na nasledujúci rok 2016 Vám bude
doručený začiatkom januára 2016.
Do vriec patria:
PAPIER – noviny, časopisy, letáky, lepenka, katalógy, knihy bez tvrdých dosiek.
PLASTY – PET fľaše od nápojov, fólia, obaly od čistiacich prostriedkov, drogérie, igelitové
tašky.
KOVY – konzervy od potravín, plechovky od nápojov.
TETRAPAKY – krabice od nápojov.
Do vriec nepatria: kopírovací papier, brúsny papier, voskový, šanóny od samolepiek
a zakladače s kovovými sponami, plastové kelímky od jogurtov, plastové poháriky,
jednorazový riad, polystyrén, keramika, zrkadlá, sklo, odevy a iný textil.
Fľaše a poháre zo skla zbierajte do zvonov, ktoré sú na vyhradených miestach
umiestnené v obci.
Od 1. januára 2016 nadobudne účinnosť nový zákon o odpadoch (č. 79/2015 Z. z.)
spolu s vykonávacími predpismi v odpadovom hospodárstve. Nová právna úprava si následne
vyžiadala aktualizáciu všeobecne záväzného nariadenia obce Vlčkovce o miestnych daniach
a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Nový zákon mení i niektoré iné zákony a k nim patrí i zákon 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Pre drobný stavebný odpad je nová definícia a je to „odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ Vo vzťahu k miestnemu poplatku zákon
o odpadoch ukladá povinnosť obciam zaviesť množstvový zber drobných stavebných
odpadov, čo znamená, že ten komu drobný stavený odpad vznikne, bude zaň platiť miestny
poplatok. Zákon zároveň určuje rozpätie sadzby poplatku 0,015 – 0,078 € za kilogram týchto
odpadov. Pre absenciu relevantných podkladov o produkcii drobných stavebných odpadov bol
navrhnutý poplatok tak , aby pre rok 2016 bola sadzba poplatku 0,05 € za kilogram drobných
stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Zohľadňuje dopravu odpadu, manipuláciu s ním,
DPH, cenu za zneškodnenie a poplatok za uloženie na skládku. Občania, fyzické osoby budú
mať možnosť odovzdať drobný stavebný odpad na miesto určené obcou po 1.7.2016.
Viac informácii je k dispozícii na www.vlckovce.sk alebo na OcÚ Vlčkovce.

Matrika informuje
V roku 2015 sa k dnešnému dňu naša obec rozrástla o 15
novorodencov, z toho 5 dievčat a 10 chlapcov. Navždy
svojich blízkych a našu obec opustilo 13 občanov. V tomto
roku bolo 11 sobášov, z toho 5 sobášov bolo v obci.
Do Vlčkoviec sa prisťahovalo 43 obyvateľov a odsťahovalo
sa 27 obyvateľov. K decembru 2015 matrika eviduje
1323 občanov prihlásených na trvalý pobyt v obci.

DAŇOVÉ POVINNOSTI OBČANOV NA ROK 2016
Obec Vlčkovce ako správca dane upozorňuje občanov
na daňové povinnosti, ktoré ich čakajú v roku 2016.
Daň za psa – daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
Upozorňujeme vlastníkov takýchto psov, že daňovej
povinnosti podliehajú všetci psi chovaní na území obce, to
znamená, že aj psi vo vlastníctve občanov, ktorí v obci
nemajú trvalý pobyt a sú iba nájomníkmi bytov. Výška dane
sa oproti predchádzajúcemu roku nezmenila, ostáva vo výške
5 € za psa.
Daň z nehnuteľností – ak v priebehu roka 2015 nedošlo k žiadnym zmenám vo vlastníctve
nehnuteľností, daň na rok 2016 správca dane vyrubí rozhodnutím podľa údajov z posledného
podaného priznania k dani z nehnuteľností. Ak v priebehu roka 2015 došlo k zmene
vlastníctva nehnuteľnosti alebo k zmene druhu, alebo výmery pozemku, účelu využitia
stavby, bytu alebo nebytového priestoru, kolaudácii, prístavbe alebo nadstavbe domu
daňovníkovi vzniká povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností najneskôr v termíne do
31. januára 2016. Zároveň žiadame občanov, aby si prekontrolovali priznaný stav
nehnuteľností so skutočným stavom, najmä čo sa týka výmery stavieb, vrátane drobných
stavieb, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu. Ak v priebehu roka 2016 daňovník
nadobudne nehnuteľnosť dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností v lehote
do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. K zmene oproti roku 2015 prišlo pri viacpodlažných
stavbách, kde sa výška príplatku za podlažie zvýšila na 0,04 €.
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – pripomíname, že 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 užívajú alebo sú oprávnené užívať nehnuteľnosť, čo sa týka aj nájomníkov bytov či
domov. Sadzba poplatku sa na rok 2016 nemení. Na základe novely zákona sa zavádza nový
poplatok za drobné stavebné odpady vo výške 0,05 €/kg.

Prázdninový harmonogram našich najmenších

Prázdniny

Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Vianočné

22. december 2015
(utorok)

Polročné

29. január 2016 (piatok)

23. december 2015 –
7. január 2016
1. február 2016
(pondelok)

12. február 2016
(piatok)

15. február –
19. február 2016

22. február 2016
(pondelok)

19. február 2016 (piatok)

22. február –
26. február 2016

29. február 2016
(pondelok)

26. február 2016
(piatok)

29. február –
4. marec 2016

7. marec 2016
(pondelok)

Veľkonočné

23. marec 2016 (streda)

24. marec –
29. marec 2016

30. marec 2016
(streda)

Letné

30. jún 2016
(štvrtok)

1. júl –
2. september 2016

5. september 2016
(pondelok)

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

Termín prázdnin

Začiatok
vyučovania
po prázdninách
8. január 2016
(piatok)
2. február 2016
(utorok)

