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Výsledky parlamentných volieb
V sobotu 5.3.2016 sa v čase od 7.00 do 22.00 konali voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky. V našej obci sa hlasovania zúčastnilo 709 voličov, z celkového počtu
1 104 voličov zapísaných v zozname, čo predstavuje 64,22 %. Celkový počet platných
odovzdaných hlasov v obci Vlčkovce bol 704.
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu
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Názov strany
Strana TIP
STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
(OĽANO – NOVA)
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
ŠANCA
SME RODINA – Boris Kollár
Strana zelených Slovenska
KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség
VZDOR – strana práce
MOST – HÍD
Slovenská národná strana
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
Komunistická strana Slovenska
Slovenská demokratická a kresťanská únia –
Demokratická strana
SMER – sociálna demokracia
Kresťanskodemokratické hnutie
Slovenská občianska koalícia
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
# SIEŤ
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
PRIAMA DEMOKRACIA
Sloboda a Solidarita
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„Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde...“
Fašiangy je obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred škaredou – Popolcovou
stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst až
do Veľkého piatku. Je to prechodné obdobie
medzi zimou a jarou.
Slová nielen tejto piesne, ale aj
mnohých iných, sa niesli našou dedinou v
sobotu 6. februára 2016, kedy sprievod
našich chlapcov z TJ v rôznorodých
maskách spolu s doprovodom harmonikára
p. Halana spríjemňoval chladné, ale slnečné
sobotné chvíle všetkým spoluobčanom. Za
bohaté pohostenie ako aj finančnú odmenu,
ktoré masky dostali, vytancovali vlčkovské
gazdinky aj slečny.
Vo večerných hodinách sa kultúrnym
domom ozývali Oldies hity. „Staré hity“ boli
prerušené tradičným aktom „pochovávania
basy,“ ktorú na „poslednej ceste“ sprevádzali
členky speváckej skupiny Vlčkovanka a
mládenci z TJ. Pán farár v podaní p.
Jakubecha si dal na poslednej rozlúčke
obzvlášť záležať. Účasť na akcii bola hojná,
a tak sme fašiangové obdobie v našej dedine
zavŕšili ako sa patrí – zábavou, ktorá
pokračovala do skorých ranných hodín.

Vlčkovská klobása
Dňa 13.2.2016 sa v priestoroch kultúrneho domu vo Vlčkovciach uskutočnil v poradí
už VI. ročník súťaže Vlčkovská klobása, ktorú každoročne organizuje obec Vlčkovce v
spolupráci so spoločnosťou PROGAST, s. r. o. sídliacou v našej obci.
Aj napriek tomu, že súťaž nesie názov Vlčkovská, tak ako v predchádzajúcich
ročníkoch sa jej zúčastnili i cezpoľní z blízkeho okolia, ale zastúpené boli i vzorky z Oravy,
Veľkého Krtíša a Lučenca. V tomto roku sa súťaže opätovne zúčastnil i známy herec
Slovenského národného divadla Ľubomír Pavlovič so svojou vzorkou a svojou návštevou nás
podporil aj podpredseda Trnavského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Ing. Augustín
Hambálek spolu s poslancom NR SR PhDr. Petrom Náhlikom, PhD.
Samotná súťaž pozostávala z hodnotenia kulinárskych produktov – klobás rôzneho
druhu, ktorú hodnotia samotní účastníci pričom jednotlivým vzorkám prideľujú príslušné
body. Je anonymná a výsledné poradie sa
určí na základe celkového počtu
získaných bodov. Určená odborná porota
samostatne
vyhodnocuje
jednotlivé
vzorky a vyberá z ich pohľadu najlepšiu,
ktorá získa cenu starostu. V tomto
ročníku sa súťaže zúčastnilo 45 vzoriek,
z ktorých na základe hodnotenia poroty
vzišlo nasledovné poradie:
1. Falath Tomáš – 14,98 bodov
2. Matušík Ladislav – 14,10 bodov
3. Bočko Tomáš – 13,98 bodov
4. Pavlovič Ľubomír – 13,88 bodov

5. Lovas Blažej – 13,62 bodov
6. Čapičík Vladimír – 13,33 bodov
7. Kudláč Andrej – 13,14 bodov
8. Zaťko Marián – 13,05 bodov
Na základe bodového hodnotenia
odbornej poroty s počtom bodov 15,5
Cenu
starostu
získal
Stanislav
Maček. Nejde o víťaza ale o priateľské
posedenie,
výmenu
skúseností
a
utužovanie vzťahov čo sa nám v sobotu
13.2. večer vo Vlčkovciach podarilo.
Tešíme sa na ďalší ročník.
Výbor Klubu dôchodcov usporiadal v nedeľu 28. februára 2016 o 15.00 tradičné
posedenie s jubilantmi, na ktorom sa prerokovávali ďalšie aktivity klubu pre
nasledujúci rok 2016.

Pozývame Vás
Spolok záhradkárov a vinohradníkov Vlčkovce oznamuje občanom, že termín konania
44. ročníka Degustácie vín – Vlčkovce 2016
sa uskutoční v dňoch 18. a 19. marca 2016 v sále Obecného úradu Vlčkovce.
18.3. – odborná komisia
19.3. od 15.00 sa bude konať verejná ochutnávka, na ktorú pozývame širokú verejnosť
s možnosťou ochutnávania šampióna a všetkých ocenených vín výstavy ako aj s ďalším
občerstvením.
Ing. Juraj Krasňanský
predseda SZaV Vlčkovce

Základná škola s materskou školou Vlčkovce
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu
na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl. Obec Vlčkovce na výzvu reagovala a podala
žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výzva bola úspešná. Schválená dotácia predstavuje
sumu 89 000 € a je určená na prístavbu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov pre potreby ZŠ
s MŠ. Stavebné úpravy, celková prístavba a výstavba, úprava areálu a interiérové vybavenie
sa začnú realizovať v apríli 2016, a tak by k 1.9. boli priestory v prevádzke.
Základná škola s materskou školou Vlčkovce zároveň
oznamuje, že od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela
školského zákona, týkajúca sa aj ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej
sa zmenil termín konania zápisu detí na plnenie povinnej školskej
dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla. Zápis do I. ročníka
ZŠ sa bude konať v utorok 5. apríla 2016 v čase od 15.30 do
18.00 v ZŠ s MŠ Vlčkovce.
Vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie
povinnej školskej dochádzky sa zmenil aj termín podávania
žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský
rok od 30. apríla do 31. mája. Bližšie informácie o konaní zápisov a podmienkach prijatia
môžete sledovať na webovej stránke našej školy www.zssmsvlckovce.edupage.org.n

Pečate rozvoja obcí a miest 2015
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a. s. vykonalo v uplynulom roku
hodnotiacu analýzu 2 926 obcí a miest SR. Hodnotili rating na základe ekonomických údajov,
legislatívy, vrátane rozpočtovej zodpovednosti, ďalej rozpočty obcí a miest z pohľadu plnenia príjmov
a výdavkov, príjmové rozpočty z pohľadu závislosti príjmov na optimálnosti daní a poplatkov,
nenárokovateľných položkách a taktiež výdavkové položky pre bežnú existenciu samosprávy,
environmentálne položky (energie, odpadové hospodárstvo), investičné aktivity a úvery.
Na základe analýzy hospodárenia bola obec Vlčkovce pod
vedením starostu a zastupiteľstva vyhodnotená ako samospráva,
ktorá sa môže zaradiť medzi 37,7 % obcí a miest, kde sú
obyvatelia spokojní s prácou starostu. Zozbierané údaje
a vyhodnotenia poskytuje stredisko štátnym inštitúciám, ktoré im
pomáhajú pri preverovaní pri žiadostiach o eurofondy a pôžičky
na realizáciu obecných a mestských stavieb a infraštruktúry. Na
základe hodnotenia obec Vlčkovce získala Pečať rozvoja obcí a
miest aj s protokolom, kde je spečatená informácia o získaní
pečate. Hlavnými výhodami pečate Rozvoja obcí a miest je, že
potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, deklarujete svoju
dôveryhodnosť, prosperitu a finančnú stabilitu, je to silný
marketingový a prestížny nástroj, pri komunikácii s obchodnými
partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou a širokou verejnosťou. Ďalej je pečať zverejnená
v systéme, ktorý využívajú banky, finančné inštitúcie, štátna správa a odporúča ho aj Európska
komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, miest a obcí.
Výhodou je aj to, že uvedený hodnotiaci systém využíva štátna správa, finančné inštitúcie, a
odporúča ho aj Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie žiadateľov
o poskytnutie eurofondov. Pečať nemá časové obmedzenie a bude zverejnená v systéme nastálo.
Získaná pečať je umiestnená na OcÚ Vlčkovce.

AJ MY SME V ROKU 2016 POŽIADALI O DOTÁCIE
V rámci „Poskytnutia finančných prostriedkov“ bolo vypracovaných 5 projektov,
ktoré boli zaslané na Trnavský samosprávny kraj spolu so žiadosťami o pridelenie dotácií
v rámci nasledovných programov v zmysle Výzvy Trnavského samosprávneho kraja:
1. Výzva TTSK č. 1/2016
Názov programu: Podpora kultúrnych a umeleckých aktivít 2016.
Projekt: „Príprava a tlač publikácie pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky
v obci Vlčkovce“ s názvom „Vlčkovce 2016“
2. Výzva TTSK č. 2/2016
Názov programu: Podpora mládežníckych aktivít v roku 2016.
Projekt: „Obnova volejbalového plážového ihriska v športovom areáli TJ Vlčkovce.“
3. Výzva TTSK č. 3/2016
Názov programu: Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov.
Projekt: „Rehabilitačné cvičenia a plávanie pod vedením rehabilitačného pracovníka“
4. Výzva TTSK č. 4/2016
Názov programu: Podpora zdravia a prevencia chorôb v TTSK.
Projekt: „Rekondičný pobyt občanov ťažko zdravotne postihnutých a seniorov“
5. Výzva TTSK č. 5/2016
Názov programu: Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2016.
Projekt: „Futbalový turnaj starých pánov Vlčkovce“
Kamerový systém – ďalej sme podali žiadosť o dotáciu na rozšírenie kamerového systému,
ktorý je dosť často využívaný pri zisťovaní priestupkov. Už by si to niektorí mohli uvedomiť
(väčšinou stále tí istí), že poškodzujú majetok obce!
Veríme, že uvedené podané projekty nám budú schválené a jednotlivé dotácie budú
poskytnuté našej obci. Pripravujeme aj ďalšie akcie investičného aj neinvestičného zamerania,
o ktorých Vás budeme priebežne informovať.

Ešte raz o našich povinnostiach!
Radi by sme Vás upozornili na povinnosť ohlásenia drobnej stavby, stavebných úprav
a udržiavacích prác. Ohlásenie stavebnému úradu znamená, že stavebník je povinný vopred
písomne ohlásiť uskutočnenie stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác stavebnému
úradu (obci). Príslušné tlačivá si môžete
vyzdvihnúť na OcÚ resp. stiahnuť z našej webovej
stránky. Zároveň je potrebné vopred ohlásiť
akékoľvek stavebné úpravy na miestnom
cintoríne, úpravy vjazdov pred rodinnými
domami, zábery verejného priestranstva prípadne
miestnych
komunikácií
a pod.
Taktiež
upozorňujeme ohlasovateľov prác, že sú
zodpovední za svojho dodávateľa. Na miestnom
cintoríne je zakázané miešať betónové zmesi na
chodníkoch zo zámkovej dlažby.
V zmysle VZN č. 2/2012 sú spoplatňované zábery verejného priestranstva, pričom
verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, všetky miestne
komunikácie, cesty aj chodníky, zelené pásy a vjazdy do obydlí. Výber zo sadzobníka
poplatkov:
- za umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, miešačka a pod.) – 0,15 €/m2/1 deň
- za umiestnenie skládky stavebných materiálov, ktoré trvá viac ako 7 pracovných
dní – 0,15 €/m2/1 deň
- za umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, ktoré trvá viac ako 3 pracovné
dni – 0,30 €/m2/1 deň
Mnohí občania nerešpektujú dané povinnosti napriek tomu, že vyplývajú z rôznych
predpisov a nariadení. Vedenie obce sa snaží, aby boli všetky schválené a platné predpisy
dodržiavané. Preto je vždy pred začatím prác potrebné obrátiť sa na pracovníčky OcÚ osobne
alebo telefonicky na čísle 033 5584 037, aby sa predišlo sankciám. V závere vyzdvihujeme,
že všetky príslušné ohlásenia slúžia na ochranu Vášho majetku a uvedené finančné
prostriedky sú spätne investované do zveľaďovania našej obce. Na záver treba pripomenúť aj
to, že verejné priestranstvá je potrebné po prácach vyčistiť a uviesť do pôvodného stavu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE
Dokončenie protihlukovej bariéry
Začiatkom augusta 2015 začala spoločnosť STRABAG, a. s. budovať v obci
protihlukovú bariéru. Práce nepretržite pokračovali do 15. novembra 2015. Do tohto termínu
bola stavba zrealizovaná zhruba po HOT POT. V ďalších prácach by mali pokračovať až po
ukončení zimnej údržby, teraz sú ako možno vidieť práce pozastavené. Očakáva sa, začiatok
prác od 1.4.2016 a ukončenie celej stavby do konca roka 2016.
Chodník na cintoríne
Obec Vlčkovce v nasledujúcom roku plánuje rekonštrukciu a obnovu chodníkov
v areáli miestneho cintorína. Obnovený by mal byť chodník vedúci od hlavnej brány smerom
k Domu smútku a taktiež chodník napravo od hlavného vstupu smerujúci k hlavnému krížu.
Upravené bude trasovanie chodníka v zadnej časti, čím sa zvýši kapacita hrobových miest.
Práce by mali začať v apríli 2016. Prosíme občanov o trpezlivosť počas vykonávaných prác
a zároveň o bezpečnosť.
Súťaž o najkrajšie „priedomie“
Obec Vlčkovce v zastúpení so starostom obce, pripravuje celoobecnú súťaž
o najkrajšie „priedomie.“ V rámci súťaže sa zameriame na hodnotenie Vašej starostlivosti
o plochu pred rodinným domom, celoročnú výsadbu a udržiavanie zelene či dekoračných
predmetov. O bližších detailoch a informáciách uvedenej akcie Vás budeme včas informovať.

Zber použitého rastlinného oleja
OcÚ Vlčkovce Vás v uplynulých dňoch prostredníctvom letákov doručených do
vašich domových schránok informoval o zbere použitého rastlinného oleja. Obec Vlčkovce
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pripravila zberné miesto pre odovzdanie
separovaného odpadu – použitých rastlinných olejov a tukov, ktoré bude prístupné pre
občanov obce od 1.3.2016. Zberné miesto bude prístupné počas pracovných dní v čase od
7.00 hod. do 18.00 hod.
Zmeny v zákone o odpadoch
Od 1.1.2016 nadobudol účinnosť nový Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zmeny
nastali na úseku triedeného zberu (plasty, papier, sklo, tetrapaky a kovy). Cieľom je postupne
zvyšovať množstvo týchto zložiek triedeného odpadu, nakoľko Slovensko sa nachádza pri
triedení na chvoste krajín Európskej únie. Náklady na triedený zber budú znášať „Organizácie
zodpovednosti výrobcov“ (OZV). Čím viac odpadu dokážeme vytriediť, tým menej ho
zostane v zmesovom komunálnom odpadne, za ktorý obec platí. Majetok obce (zberné zvony)
ostanú aj naďalej vo vlastníctve obce. Systém triedeného zberu a frekvencia ich zberu sa
zachová tak, ako je to zavedené.
V prípade zmesového komunálneho odpadu bude platiť, že náklady na zakúpenie a
správu zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca, to znamená, že nádoby
na komunálny odpad si budú hradiť občania v plnej výške.
Zásadné zmeny sa týkajú nakladania s drobným stavebným odpadom, ktorý už podľa
nového zákona nie je definovaný svojím objemom. Obec má povinnosť zaviesť množstvový
zber drobných stavebných odpadov a stanoviť výšku poplatku pre tento prúd odpadu
samostatne. Výška poplatku bola stanovená vo výške 0,05 €/kg. Obec pripraví priestor, kde
budú mať možnosť občania odovzdať za poplatok takýto odpad.
Všetky tieto zmeny sa musia odraziť aj vo všeobecne záväznom nariadení obce
o nakladaní s odpadmi. Obec má povinnosť najneskôr do 30. júna 2016 svoje všeobecne
záväzné nariadenie uviesť do súladu so zákonom, teda uviesť v ňom všetky zmeny, ktoré
musia byť v obci uplatnené v súvislosti s nakladaním s komunálnymi odpadmi.
Žiarivky do koša nepatria!
Obec Vlčkovce zabezpečí zber nefunkčných osvetľovacích zariadení. Vyzbierané a
nazhromaždené množstvá budú odovzdané autorizovaným recyklátorom na konečné
ekologické zhodnotenie. V priestoroch Obecného úradu bude vytvorené zberné miesto
dostupné pre všetkých obyvateľov. Na zber bude určená žltá zberová nádoba označená
príslušným logom.
Prečo separovaný zber žiariviek?
V lineárnych žiarivkách, úsporných kompaktných žiarivkách a výbojkách sa nachádza
ortuť a iné nebezpečné látky. V nerozbitom stave žiarivky a ani výbojky nie sú škodlivé.
Avšak, ak sa rozbijú (na skládke odpadu), či úmyselne pri nešetrnej manipulácii, ortuť spolu s
ďalšími toxickými látkami, ktoré sa v nich nachádzajú sa odparuje a dostáva do ovzdušia.
Týmto sa znečisťuje nielen životné prostredie, ale vdychovanie ortuťových pár poškodzuje aj
ľudské zdravie. Preto je potrebný ich separovaný zber, ktorý nám zabezpečí ich ekologické
a profesionálne spracovanie.
Do separovaného zberu patria: nízkotlakové lineárne žiarivky, jednokolíkové a dvojkolíkové,
lineárne žiarivky kruhové, tvaru U a indukčné, kompaktné žiarivky bez integrovaných
predradníkov s kolíkovými päticami, kompaktné žiarivky s integrovaným elektronickým
predradníkom, svetelné zdroje obsahujúce LED diódy, ktoré je možné priamo namontovať do
svietidla ako náhradu za existujúce žiarovky, výbojky halogenidové, ortuťové, sodíkové,
zmesové, xenónové.
Do separovaného zberu nepatria: žiarovky klasické, iluminačné, sviečkové, dekoračné,
smerové, halogénové žiarovky nízkovoltové, halogénové žiarovky na sieťové napätie.

