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Ďalší rok sa nám pomaly končí, nový rok klope na dvere. 3. decembra 2017 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 sme 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 2018, ktorý nám už netrpezlivo klope na dvere.
Touto cestou by som sa chcel poďakovať všetkým
občanom Vlčkoviec, poslancom obecného zastupiteľstva,
zamestnancom Obecného úradu Vlčkovce, spoločenským
organizáciám, 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 2017.
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 2018.
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce
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Vianočné podujatia vo Vlčkovciach
Mesiac december nám do Vlčkoviec priniesol opäť niekoľko podujatí.
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 (utorok) o 1700 hod.
Všetkým deťom od 1 roka do 12 rokov s trvalým, resp. prechodným pobytom
v obci, boli doručené pozvánky, ktoré poslúžili na prevzatie sladkého balíčka od
Mikuláša.
Už po štvrtýkrát sa v našej obci konalo obľúbené podujatie - Vianočné trhy.
Uskutočnili sa v sobotu 9. decembra 2017 od 1400 hod. v priestoroch OcÚ
Vlčkovce.
Tento rok si obyvatelia našej obce pripravili na predaj rôzny sortiment.
Návštevníci si mohli zakúpiť ručné výrobky, dekorácie, darčekové predmety,
obrazy, slané a sladké pečivo, oblátky, med a medové výrobky, domáce pikantné
omáčky a rôzne druhy výrobkov z chilli, zabíjačkové dobroty, Historický
kalendár obce Vlčkovce na rok 2018. Svojimi peknými výrobkami sa mohli
pochváliť aj deti zo ZŠ s MŠ Vlčkovce.
O občerstvenie sa postarali členovia Dobrovoľného
hasičského zboru Vlčkovce, ktorý si pre návštevníkov
pripravili cigánsku, lokše, klobásy. Taktiež bolo
zabezpečené občerstvenie vo forme punču, vareného vína
a nezabudlo sa ani na naše detičky a bol pripravený
detský punč.
Tento rok sa konala po druhýkrát „Súťaž vo varení
Vlčkovskej kapustnice“, ktorej sa zúčastnili tri družstvá.
Komisia vyhodnotila ako najlepšiu kapustnicu, ktorú
pripravil Ludvik team.
Zároveň sa v sobotu konala aj prehliadka Vianočného
Vidieckeho domu, v ktorom bol sprístupnený Betlehem
a pripravená vianočná výzdoba, kde sme sa snažili
umiestniť vianočné ozdoby staré 60 rokov, niekoľko kúskov ozdôb je viac ako 90 ročných, ktoré nám venovali
nielen občania Vlčkoviec, za čo im srdečne ďakujeme. Návštevníci mali možnosť vidieť a pripomenúť si
vianočné ozdoby, ktoré sa už veľa rokov nepoužívajú.
Ďakujeme všetkým vystavovateľom a predajcom za účasť na Vlčkovských Vianočných trhoch a všetkým
návštevníkom, ktorí nás prišli pozrieť a zároveň si užiť a vychutnať predvianočné sobotné popoludnie
v spoločnosti svojej rodiny a priateľov.
Pevne veríme, že táto pekná tradícia sa zachová do ďalších rokov a naďalej bude o Vlčkovské Vianočné trhy
záujem.
V nedeľu 10. decembra 2017 o 1500 hod. sa
v priestoroch spoločenskej miestnosti OcÚ
uskutočnilo Vianočné posedenie pre
dôchodcov, na ktorom vystúpila so svojím
programom spevácka skupina Vlčkovanka
s deťmi z Vlčkoviec. Malé Vianočné
vystúpenie si pripravili aj detský folklórny
súbor Dudvážtek, pod vedením p. Evy
Michalkovej z Križovian.

Školské informácie
Vážení rodičia, milí občania Vlčkoviec!
Opäť nám nežne klopú na dvere vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. Vychutnajme si ich so
všetkým, čo k nim patrí.
Žijeme v čase a priestore plnom závažných rozhodnutí, významných udalostí a rýchlo sa meniacich
skutočností. Častokrát musíme prijímať v jednom okamihu niekoľko podstatných rozhodnutí, ktoré ovplyvnia náš
ďalší život. Život, práca, naše konanie a správanie naberá v posledných rokoch takú dynamiku, že zastaviť sa
dokážeme len pri dôležitých životných udalostiach a počas vianočných sviatkov. Práve dynamiku života rodín
veľmi citlivo vnímame prostredníctvom detí my, učitelia, ktorí sa každodenne stretávame s Vašimi deťmi a našimi
žiakmi, ktorých osud nám všetkým leží na srdci.
Posledné obdobie školských rokov sme všetci prežívali hekticky. Dlho očakávaná rekonštrukcia základnej
školy, materskej školy a školskej kuchyne sa stala realitou, a teraz sa všetci tešíme, že nový školský rok sa začal v
škole, ktorá si zaslúži po toľkých rokoch, aby ju „odeli do nového šatu“ k blížiacim sa 90. narodeninám. Aj touto
cestou sa chcem poďakovať pánovi starostovi Ing. I. Dobrovodskému za veľkú podporu pri realizácii tohto
veľkolepého projektu. Poďakovanie patrí aj všetkým ostatným, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu.
Dúfam, že všetci oceníme vytvorenú prácu a je len na nás, ako si ju budeme vážiť.
Milí rodičia, dovolím si Vás požiadať, aby ste vo Vašich rodinách vytvorili podnetné prostredie pre Vaše
deti, prostredie, v akom zlosť a nenávisť nemajú svoje miesto, prostredie, ktoré praje rodine, láske, porozumeniu
a jednote celej rodiny. Práve nezhody, hádky a konfliktné situácie v rodinách veľmi významne ovplyvňujú
správanie Vašich detí počas vyučovania i mimo neho.
Pokroky v celkovom prístupe žiakov k učeniu, vzťahu k práci, k prostrediu, zlepšovanie školskej dochádzky
a stále lepšia komunikácia s rodičmi začala prinášať ovocie. Väčšie i menšie úspechy našich žiakov sú vždy akýmsi
morálnym ocenením namáhavej práce celého pedagogického kolektívu. Okrem spokojnosti samotných žiakov
a rodičov je pre školu nesporne dôležitá aj podpora verejnosti. Predsudky, slabá informovanosť a neznalosť
problematiky školstva vo verejnosti často sťažuje budovanie imidžu našej školy. Napriek tomu, pedagogickému
kolektívu nikdy nechýba chuť a odvaha do práce, čoho dôkazom je dnes rušný a tvorivý život školy, plný zaujímavých,
pútavých a originálnych aktivít pre žiakov aj pre zamestnancov, ktoré nie sú náhodné a nárazové, ale ktoré už majú
svoju tradíciu a sú cielené za účelom maximálneho rozvoja osobnosti žiaka.
Dnes škola žije bohatým a zmysluplným životom. Navzdory všetkým problémom v školstve prevláda
v našom kolektíve pozitívne myslenie, ktoré sa zákonite prenáša aj na deti. Veď aby sa cítili v pohode, musí byť
v pohode predovšetkým ich učiteľ, a to je v našom kolektíve samozrejmosťou. Nemalou mierou k tomu
samozrejme prispievajú aj naši nepedagogickí zamestnanci. Milým úsmevom dokážu potešiť nejedno a nielen
detské srdiečko.
Naše bilancovanie celoročnej práce je vždy plné originálnych, motivačných a tvorivých aktivít, ktoré
umocňujú výchovno-vzdelávací proces, za čo vďačím kreativite celého pedagogického kolektívu. V škole i v
škôlke vládne príjemná atmosféra a všetky deti cítia, že tu nachádzajú svoj druhý domov. Toto všetko by nešlo bez
pomoci skvelých ľudí, všetkých tých ľudí so šľachetným srdcom, ktorí nám fandia a nezištne pomáhajú z úprimného
srdca.
Milí priatelia!
Očakávaný najkrajší večer roka je už predo dvermi. Prichádza ticho, nenápadne, vyšívané striebornými
stehmi na obruse starej mamy. Zovšadiaľ sa šíri vôňa ihličia, koláčov a smaženého kapra. Detské rozžiarené očká
sa nevedia dočkať Štedrého večera a darčekov od Ježiška. Na dvere klope aj nový rok. Opäť sme starší, skúsenejší,
poučení z vlastných omylov a odhodlaní do nového roka vykročiť tou správnou nohou, aby bol pre nás ešte krajší
a lepší ako ten predchádzajúci. Všetkým Vám prajem krásne Vianoce a do Nového roka 2018 veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti.
PaedDr. Iveta Krchňáková, riaditeľka školy

Prázdninový harmonogram v roku 2018
Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Vianočné

22. december 2017
(piatok)

23. december 2017 –
5. január 2018

8. január 2018
(pondelok)

Polročné

1. február 2018
(štvrtok)

2. február 2018
(piatok)

5. február 2018
(pondelok)

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj,
Trenčiansky kraj

16. február 2018
(piatok)

19. február –
23. február 2018

26. február 2018
(pondelok)

Košický kraj,
Prešovský kraj

23. február 2018
(piatok)

26. február –
2. marec 2018

5. marec 2018
(pondelok)

Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj, Trnavský
kraj

2. marec 2018
(piatok)

5. marec –
9. marec 2018

12. marec 2018
(pondelok)

Veľkonočné

28. marec 2018
(streda)

29. marec –
3. apríl 2018

4. apríl 2018
(streda)

Letné

29. jún 2018
(piatok)

2. júl –
31. august 2018

3. september 2018
(pondelok)

Prázdniny

Jarné

Začiatok vyučovania
po prázdninách

Stránkové hodiny Obecného úradu počas sviatkov
21.12.2017 (štvrtok) – nestránkový deň
22.12.2017 (piatok) – od 8:00 – 12:00
23.12. – 26.12.2017 (sobota – utorok) - ZATVORENÉ
27.12.2017 (streda) – od 8:00 – 12:00
28.12.2017 (štvrtok) – nestránkový deň
29.12.2017 (piatok) – od 8:00 – 12:00
30.12. – 31.12.2017 (sobota - nedeľa) - ZATVORENÉ

1.1.2018 (pondelok) - ZATVORENÉ
2.1.2018 (utorok) – od 8:00 – 16:00
3.1.2018 (streda) – od 8:00 – 17:00
4.1.2018 (štvrtok) – nestránkový deň
5.1.2018 (piatok) – od 8:00 – 12:00
6.1. – 7.1.2018 (sobota - 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

Informácie z matriky
V roku 2017 sa k dnešnému dňu obec Vlčkovce rozrástla o 30 novorodencov, z toho 19
chlapcov a 11 dievčat. Navždy svojich blízkych a našu obec opustilo 11 občanov.
Vo Vlčkovciach v tomto roku uzavrelo manželstvo 11 občanov, z toho 3 sobáše boli v obci.
Na trvalý pobyt sa do Vlčkoviec prisťahovalo 48 občanov a odsťahovalo sa 44 občanov.
K decembru 2017 matrika eviduje 1350 občanov prihlásených na
trvalý pobyt.

Zmena v systéme zberu papiera v roku 2018
Upozorňujeme občanov, že v roku 2018 nastane zmena v systéme zberu papiera. Papier sa
bude zbierať oddelene IBA v kontajneroch. Do doby dodania kontajnerov do obce Vlčkovce,
môžu občania papier vyložiť spolu s plastmi. O dodaní kontajnerov a zmene systému
zberu papiera budú občania včas informovaní.

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!
Mesiac január je každý rok spätý aj s termínom podávania daňových priznaní k miestnym daniam.
Na vyrubovanie dane z nehnuteľnosti pre rok 2018 je rozhodujúci stav v katastri nehnuteľnosti
k 1.1.2018.
Musia ho podávať všetci pôvodní aj noví majitelia nehnuteľností, ktorí nadobudli nehnuteľnosť, alebo ktorým
zaniklo vlastnícke právo k nehnuteľnosti v predchádzajúcom roku.
Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej
zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.
V praxi to znamená, že ak fyzická alebo právnická osoba nadobudla nehnuteľnosť, resp. došlo k zmene stavu
vlastníctva počas roka 2017, je potrebné uvedené skutočnosti priznať, a to podaním priznania k dani
z nehnuteľnosti, resp. čiastkového priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.1.2018.
Daňové priznanie sú však povinní podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im
vydané stavebné povolenie na stavby, nadstavby a prístavby, kolaudačné rozhodnutie alebo u ktorých došlo k
zmene užívania nehnuteľnosti, zmene veľkosti pozemku, zastavanej plochy, zániku daňovej povinnosť jednej
nehnuteľnosti (napr. predaj, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá.
Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti
a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.
To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie
k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.
Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, daňová povinnosť
vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosť alebo
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv
vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva
k nehnuteľnosti.
Podanie priznania k dani za psa
Ak počas roka dôjde k vzniku alebo zániku daňovej povinnosti dane za psa, daňovníkovi vzniká povinnosť
podať priznanie, resp. čiastkové priznanie k dani za psa najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku
daňovej povinnosti.

Plánované aj neplánované, alebo čo všetko sme v roku 2017
zvládli v obci spraviť...
V roku 2017 v rámci schváleného rozpočtu obce Vlčkovce poslanci OZ Vlčkovce pod vedením starostu pripravili
a zabezpečili nasledovné investičné akcie:
PLÁN:
Výstavba Zberný dvor Vlčkovce - Obec Vlčkovce podala na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť
o dotáciu na výstavbu "Zberný dvor Vlčkovce". Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný
program Kvalita životného prostredia, na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný finančný príspevok
rozhodol tak, že v súlade s § 19 ods. 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov žiadosť schvaľuje, s výškou
nenávratného finančného príspevku maximálne 267 681,86 €. Obec Vlčkovce sa bude tiež finančne podieľať
na výstavbe Zberného dvora z rozpočtu obce.
Veríme, že do konca roka 2017 bude slúžiť všetkým Vlčkovčanom.
SKUTOČNOSŤ:
Keďže sa v rámci kontroly verejné obstarávanie muselo opakovať a tým sa predĺžili všetky lehoty a termíny, opätovné
kontroly boli ukončené v novembri 2017, samotný termín realizácie zberného dvora sa presúva po odsúhlasení a
ukončenie je naplánované na máj 2018. Stavebné práce bude zabezpečovať spoločnosť RAVING s.r.o. Piešťany
a dodávku technológií spoločnosť E.C.A. s.r.o. Lučenec po podpísaní príslušných zmlúv. Zmluvy by mali byť podpísané
do XII/2018. K dnešnému dňu stále nebola ukončená kontrola VO na SAŽP.
Rekonštrukcia vidieckeho domu č.14 - dom č. 14 je vo vlastníctve obce. Obec Vlčkovce podala žiadosť o dotáciu
na Ministerstvo financií SR. Ďalšie financie, ktoré budú potrebné na rekonštrukciu vidieckeho domu, budú poskytované
z rozpočtu obce. Rekonštrukcia prebieha od januára a mala by trvať do novembra 2017.

Veríme, že v tomto roku sa nám podarí vidiecky dom už zariadený sprístupniť našim občanom a tiež aj širokej
verejnosti.
Obec na základe žiadosti obdržala z Ministerstva financií dotáciu na rekonštrukciu vo výške 13 000 €. Z vlastného
rozpočtu na rok 2017 vyčlenila na rekonštrukciu a zabezpečenie VD približne 12 000 €. Po rekonštrukcii interiéru
a exteriéru bol dom zariadený a dňa 6.10.2017 bol sprístupnený verejnosti. Práce na rekonštrukcii zabezpečovala firma
IMD & design s.r.o. Majcichov a zamestnanci obce Vlčkovce.
Úprava podkrovia v ZŠ s MŠ Vlčkovce - v ZŠ s MŠ Vlčkovce sa uskutočnila ďalšia rekonštrukcia - úprava podkrovia.
V podkroví budovy ZŠ s MŠ vzniknú nové priestory pre archív, kabinet, sklad a školskú knižnicu. Rekonštrukcia je
financovaná z rozpočtu obce Vlčkovce a prebiehala od februára do apríla 2017.
Rekonštrukcia a úprava priestorov podkrovia v objekte ZŠ s MŠ Vlčkovce bola zrealizovaná zamestnancami obce
Vlčkovce, pričom vznikli dve nové miestnosti, v ktorých je umiestnený archív so skladom a školská knižnica. Práce boli
ukončené a priestory od mája 2017 slúžia k využívaniu.
Výsadba stromov a kríkov - pri starej ceste k obaľovačke obec Vlčkovce zabezpečila výsadbu stromov a kríkov (ako
náhradnú výsadbu), ktorá bola investovaná z rozpočtu obce Vlčkovce v mesiacoch marec - apríl 2017.
Výsadba zrealizovaná na základe náhradnej výsadby, ktorá bola uhradená do rozpočtu obce vo výške 3 900 €. Uvedené
finančné prostriedky museli byť použité na náhradnú výsadbu a údržbu zelene. Výsadba bola zrealizovaná najmä na
starej ceste, kde bolo vysadených viac ako 160 stromov a 160 kríkov. Výsadbu realizovala firma Garden servis
v spolupráci so zamestnancami obce Vlčkovce.
Elektrická prípojka, verejné osvetlenie a kamery k zbernému dvoru - vybudovanie elektrickej prípojky k Zbernému
dvoru Vlčkovce s verejným osvetlením a kamerami bude investované z rozpočtu obce Vlčkovce v mesiacoch apríl - jún
2017.
Uvedená akcia bola na základe stavebného povolenia začatá a je zrealizovaná iba čiastočne (uložená časť elektrickej
prípojky v zemi). Práce boli z podnetu obce prerušené a pokračovanie bude až po odsúhlasení realizácie výstavby
Zberného dvora Vlčkovce. Keďže sa posunul termín realizácie výstavby ZD a uvedené práce sú doplňujúcou súčasťou
ZD, bude pokračovanie po odsúhlasení výstavby ZD. Ukončenie realizácie predpokladáme na termín VI/2018.
Prestavba trojizbového bytu v bytovom dome č. 68 - bytový dom č. 68 je vo vlastníctve obce Vlčkovce a jeden
trojizbový byt prestavujeme na dva byty, ako štartovacie byty pre mladých Vlčkovanov. Rekonštrukcia je financovaná
z rozpočtu obce, prebiehať bude od apríla do júna 2017.
Práce boli zrealizované z rozpočtu obce Vlčkovce, pričom byt č. 3 (107 m2) bol prerobený, čím vznikli dve nové bytové
jednotky, ktoré boli v októbri 2017 skolaudované a dané do užívania na využitie prenájmu pre mladých Vlčkovanov.
Rekonštrukcia chodníka v úseku sv. Ján po križovatku (č.d. 183 - 233) - Obec Vlčkovce vyčlenila finančné
prostriedky na skvalitnenie cestnej infraštruktúry (chodníkov a komunikácií). Do rekonštrukcie bol zaradený úsek
na hlavnej ulici od sochy sv. Jána Nepomuckého až po križovatku.
Práce boli realizované v období apríl – júl 2017. Rekonštrukcia bola ukončená a odovzdaná do prevádzky v mesiaci júl
2017. Zároveň boli upravené aj cestné priekopy na zachytávanie dažďových vôd z cesty III/1280. Práce realizovala
spoločnosť Stehel Construction, s.r.o. Šintava.
Úprava verejného priestranstva - finančné prostriedky vyčlenila Obec Vlčkovce aj na úpravu verejného priestranstva
pri soche sv. Jána Nepomuckého. Výsadba sa uskutoční po rekonštrukcii chodníka, ktorý bude prebiehať od apríla
do júna 2017.
Úprava bola na základe objednávky zrealizovaná po ukončení rekonštrukcie chodníka. Práce realizovala firma Garden
servis (úprava terénu a výsadba) a renováciu sochy sv. Jána realizovali Marián Prívozník st. a syn. Práce boli hradené
z rozpočtu obce a zrealizované v mesiacoch jún – júl 2017.
Protihluková bariéra - Obec Vlčkovce spolupracovala s dodávateľom Strabag a.s. na dobudovaní protihlukových
opatrení. Investorom na vybudovaní PHS pri R1 je Národná diaľničná spoločnosť. Pokračovanie vo výstavbe
protihlukovej bariéry bolo plánované so začiatkom na apríl 2017. Koniec výstavby bol v zmysle harmonogramu prác
stanovený na október 2017. Veríme, že dokončenie prispeje k zvýšeniu kvality života v našej obci.
Práce na výstavbe spoločnosť Strabag a.s. ukončila v mesiaci august 2017, kedy stavbu začala odovzdávať Národnej
diaľničnej spoločnosti a.s.
Výstavba multifunkčné ihrisko Vlčkovce - v športovom areáli Vlčkovce je plánovaná výstavba multifunkčného
ihriska s osvetlením a kamerami. Finančné prostriedky vyčlenila obec z rozpočtu obce Vlčkovce. Predpokladaný termín
realizácie výstavby je plánovaný na máj - jún 2017.
Výstavbu na základe verejného obstarávania zrealizovala spoločnosť Grace Slovakia s.r.o. Hlohovec v mesiacoch jún
– júl 2017. Dňa 12.8.2017 bolo viacúčelové ihrisko po kolaudácii slávnostne otvorené, odohral sa úvodný futbalový
turnaj a ihrisko bolo pustené do prevádzky. Otvorenia sa zúčastnil a pásku prestrihol náš rodák Jozef Vasil Štibrányi.

Rozšírenie kamerového systému - Obec Vlčkovce bola v roku 2016 úspešná a v rámci podanej žiadosti z Ministerstva
vnútra SR a Rady vlády nám odsúhlasili dotáciu vo výške 9000€. Obec Vlčkovce vyčlení z vlastného rozpočtu
minimálne 5000€, čím sa zvýši bezpečnosť a ochrana majetku obce, občanov a návštevníkov obce Vlčkovce
na verejných priestranstvách obce. Realizácia rozširovania kamerového systému mala prebiehať v mesiacoch máj október 2017.
Kamerový systém obce Vlčkovce bol rozšírený z projektu kamery 2016 o predĺženie optickej siete do lokality, kde ešte
nie sú kamery a zároveň boli osadené ďalšie kamery, čím sa rozšírila plocha verejných priestranstiev, ktoré sú
monitorované a zvýšila sa bezpečnosť občanov a ochrana majetku obce, občanov a návštevníkov obce.
Riešenie havarijného stavu chodníka v úseku škola - križovatka - obec Vlčkovce vyčlenila finančné prostriedky
z rozpočtu obce na riešenie havarijného stavu chodníka v úseku škola - križovatka. Riešenie havarijného stavu bolo
realizované výmenou jestvujúceho telesa chodníka za nový zo zámkovej dlažby osadenej na nové podložie
do chodníkových obrubníkov. Realizácia je naplánovaná na mesiace jún - august 2017.
Rekonštrukcia chodníka bola zrealizovaná spoločnosťou Stehel Construction v období júl – september, pričom boli
vyčistené aj cestné priekopy na zachytávanie dažďových vôd z cesty III/1280. Práce boli zrealizované v rámci
schváleného rozpočtu obce na rok 2017. Týmto sme ukončili etapy rekonštrukcie chodníkov na Hlavnej ulici v úseku
križovatka – kostol obojstranne.
Rekonštrukcia počítačovej triedy - z rozpočtu obce sa v mesiacoch jún - júl 2017 rekonštruovala - upravovala
počítačová trieda s novým zariadením a vytvorením nových priestorov pre samostatnú triedu v ZŠ Vlčkovce.
Z dôvodu zvýšenia počtu žiakov a tým vytvorenie samostatných tried I. – IV. v ZŠ s MŠ Vlčkovce, bola zrekonštruovaná
trieda, pričom na danej ploche vznikli dve miestnosti - samostatná počítačová trieda a klasická trieda pre výučbu. Triedy
boli vybavené novým nábytkom a zariadením a boli plne funkčné k začiatku školského roku. Finančné prostriedky boli
z rozpočtu zriaďovateľa obce Vlčkovce.
Rekonštrukcia kuchyne a priestorov v ZŠ - v mesiacoch jún - august 2017 bola plánovaná rekonštrukcia kuchyne
a priestorov s prístavbou skladových priestorov a sociálnych zariadení v ZŠ, s obnovou zariadení v kuchyni.
Rekonštrukcia bola financovaná z rozpočtu obce Vlčkovce.
Na základe stavebného povolenia boli práce začaté v júni 2017 a skolaudované priestory dané do užívania tak, že
začiatok školského roku sa varilo v novo zariadených a zrekonštruovaných priestoroch školskej jedálne. Práce stavebne
realizovala spoločnosť IMD & design s.r.o. Majcichov a dodanie technológie a zariadení spoločnosť First catering
company s.r.o. Všetky práce a dodávka technológií bola hradená z rozpočtu obce Vlčkovce. Rekonštrukciou a výmenou
zariadenia kuchyne sme splnili všetky požiadavky zabezpečenia našich malých stravníkov v škole a škôlke.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu garáže a skladu pre požiarnu zbrojnicu - Obec Vlčkovce
opätovne zriadila Dobrovoľný hasičský zbor Vlčkovce. Zároveň podala žiadosť o dotáciu na Prezídium HaZZ
na prístavbu garáže a skladu pre požiarnu zbrojnicu. Obec Vlčkovce sa v prípade vyčlenenia dotácie bude podieľať
na financovaní rozdielu nákladov. Prístavba garáže a skladu mala prebiehať v mesiacoch jún - december 2017.
PD je vypracovaná na prístavbu, je vydané právoplatné stavebné povolenie a obec podala žiadosť na základe výzvy na
dotáciu na MVSR. Vzhľadom k termínu zverejnenia výzvy na predkladanie žiadostí (júl 2017) a ďalší schvaľovací proces
(XI – XII 2017), je predpoklad výstavby v roku 2018. Zároveň vyčleníme príslušné finančné prostriedky na spoluúčasť
zabezpečenia danej akcie.
Rekonštrukcia detského ihriska - obec Vlčkovce vyčlenila z rozpočtu obce finančné prostriedky na rekonštrukciu
detského ihriska (oprava poškodených, resp. obnova niektorých prvkov tak, aby tieto spĺňali bezpečnostné normy)
v priestoroch ZŠ s MŠ Vlčkovce, v mesiacoch júl - august 2017.
Obnova prvkov a doplnenie zariadení v rámci detského ihriska v ZŠ s MŠ boli práce zrealizované cez prázdniny 2017
a to zamestnancami obce a p. Martinusom. Zároveň v roku 2018 budú vykonané ďalšie úpravy tak, aby zariadenia
spĺňali všetky príslušné bezpečnostné normy.
Vybudovanie chodníka (areál Cukop - motorest Eso) - v období august - november 2017 malo prebiehať
vybudovanie chodníka v úseku od areálu Cukop po motorest Eso s premostením lávky cez Dudváh a úpravou
križovatky pred motorestom.
Uvedené práce boli po vypracovaní PD zastavené z dôvodu, že počas výstavby domov (štúdia IMV JAMY) má prísť
k prekládke vzdušného vedenia vysokého napätia a vzdušného vedenia nízkeho napätia, zo stĺpov do zeme (investor ZSD
a.s.), prišlo by k opätovnému rozoberaniu chodníka a preto sú práce odložené s predpokladanou realizáciou koniec
roka 2018 - 2019.
Výsadba okrasných alejových stromov (okrasných višní) - v úseku od školy po križovatku, po rekonštrukcii
chodníka (jún - august) obojstranne, zrealizujeme výsadbu okrasných alejových stromov (ako náhradná výsadba)
v období august - október 2017.

Na výsadbu boli vyčlenené finančné prostriedky, ktoré boli do rozpočtu obce prijaté na náhradnú výsadbu v našom
katastri. Obojstranne v úseku škola - križovatka a jednostranne v Papučkovej ulici boli vysadené vzrastlé okrasné
stromy v počte 100 kusov. Výsadbu realizoval Garden servis a bola uskutočnená v mesiaci október 2017.
Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie Papučková ulička - v mesiaci október – november 2017 bola
naplánovaná rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie v Papučkovej uličke s príslušnou šírkovou úpravou.
Rekonštrukcia bude financovaná z rozpočtu obce Vlčkovce.
Práce na základe ZoD bola v miesiaci október zahájená rekonštrukcia komunikácie v Papučkovej ulici vo Vlčkovciach.
Práce realizovala firma CS s.r.o. Trnava a boli ukončené do konca mesiaca november 2017. Realizované boli v rámci
schváleného rozpočtu obce na rok 2017. Aj touto rekonštrukciou sa zlepšila a skvalitnila infraštruktúra v našej obci.
Vydanie bulletin Vidiecky dom Vlčkovce 2017 - obec Vlčkovce podala žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci
programu "Rekonštrukcia Vidieckeho domu vo Vlčkovciach v roku 2017" v zmysle Výzvy Trnavského samosprávneho
kraja, na vydanie publikácie o novozriadenom vidieckom múzeu pod názvom "Vidiecky dom vo Vlčkovciach". Obec
Vlčkovce bola úspešná a bola jej poskytnutá dotácia z TTSK vo výške 500€ na prípravu a tlač publikácie. Obec sa
podieľala na spolufinancovaní daného projektu z prostriedkov rozpočtu obce Vlčkovce.
Bulletin „Vidiecky dom Vlčkovce a Pamätná izba Fraňa Štefunku“ bol v jarných mesiacoch pripravený do tlače a v
mesiaci september 2017 bol pripravený k distribúcii. Vydaný bol pri príležitosti otvorenia Vidieckeho domu a bol daný
do každej domácnosti vo Vlčkovciach. Ďalšie výtlačky sú k dispozícii návštevníkom Vidieckeho domu Vlčkovce.
Finančne bola tlač zabezpečená prostredníctvom schválenej dotácie TTSK (500 €) ostatné náklady boli hradené
z rozpočtu obce.
Vydanie Historický kalendár Vlčkovce 2018
Vydanie Historického kalendára Vlčkovce 2018 bolo zabezpečené mimo rozpočtu obce – starostom obce. Boli použité
dobové fotografie z archívu obce a rodinných archívov občanov, resp. rodákov z Vlčkoviec, ktorí ich poskytli starostovi
na vydanie kalendára. Kalendár je k dispozícii v dostatočnom počte pre všetkých žiadateľov. Vzhľadom na získané
podkladové materiály veríme, že tento kalendár Vlčkoviec nebude posledný, a že občania poskytnú ďalšie fotografie
z rodinných archívov. Ak má niekto fotky, ktoré ešte v kalendároch neboli uverejnené, kontaktujte starostu obce
Vlčkovce (0905/758855).
Akcie, ktoré neboli naplánované, ale boli v roku 2017 zrealizované:
- Rekonštrukcia šatní v areáli TJ s dokončením a osadením nových brán v oplotení pri šatniach
- Plynová prípojka a výmena kúrenia vrátane kotla v areáli TJ
- Rekonštrukcia „Kríža pri Mačkavári“ s výsadbou a úpravou okolia
- Terénne úpravy zelených plôch v rámci športového areálu (vyrovnanie terénu zeminou a výsadbu trávy)

Pozvánka na prezentáciu

VIANOČNÉHO VIDIECKEHO DOMU,
ktorá sa bude konať
v utorok 26. decembra 2017
v čase od 1400 do 1800 hod.
Obec Vlčkovce v spolupráci s TJ Družstevník Vlčkovce
pozýva všetkých domácich aj cezpoľných na

VLČKOVSKÝ SILVESTROVSKÝ
BEH ZDRAVIA
zraz bude 31. decembra 2017 o 1015 hod.
na ihrisku vo Vlčkovciach

1015 – 1100 hod. – prezentácia
1100 hod. – štart
Všetci účastníci si odnesú ocenenie a o občerstvenie bude postarané

