3/2007
Príjemné prežitie Vianočných
sviatkov a šťastný Nový rok 2008
Vám želá Obecné zastupiteľstvo,
starosta obce a pracovníci OcÚ
Vlčkovce
Vážení spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a najkrajšie sviatky v roku sú uţ pred dverami. Predvianočná atmosféra nám
prináša pokoj v duši a otvára naše srdcia. V tomto čase máme k sebe bliţšie, vieme sa „zastaviť“
a vypočuť jeden druhého. Prvý rok môjho „starostovania“ je uţ takmer za nami. Dovoľujem si ho
z môjho uhla pohľadu hodnotiť ako úspešný. Verím ţe ďalšie roky sa nám podarí naplniť všetky
naše spoločné ciele. Nevolíme cestu zvyšovania daní, ale hľadáme iné finančné zdroje na investičné
zámery v obci. Touto cestou sa chcem poďakovať poslancom OZ, komisiám pri OcÚ, ale aj
fyzickým a právnickým osobám, zamestnancom OcÚ, pracovníkom malých obecných sluţieb, ako
aj všetkým občanom, ktorí sa akokoľvek formou podieľali na chode obce. Vďaka sponzorským
darom sme podporili aj kultúru, školstvo a mládeţ v obci. Medzi sponzorov patria: Farma
Majcichov, JJJ DDD, Stavoimpex Holíč, Zama Interier, Trucks Servis, p. Peter Stríţ, Stavebniny
Rupet, Vypra, Orange Slovensko, Hostinec u Michala, Ing. Dušan Orešanský-Duor a iní.
Viem, ţe i budúce roky budú náročné, ale chcem aby sa naši občania cítili vo svojej obci spokojný.
V kocke zhrniem najväčšie investičné zámery naplánované na budúci rok: výmena okien na
zborovni ZŠ, chodník od kostola po zdravotné stredisko, výsadba zelene, rekonštrukcia OcÚ
a kinosály, najnutnejšie opravy v hospodárskej budove na miestnom ihrisku. Ešte v tomto roku sa
rozbehli rokovania s Národnou diaľničnou spoločnosťou o vybudovaní protihlukovej bariéry.
Záverom by som chcel všetkým občanom popriať krásne a pokojné Vianočné sviatky v kruhu ich
blízkych. Do Nového roku 2008 ţelám všetkým pevné zdravie, šťastie, boţské poţehnanie
a naplnenie všetkých túţob a snov.
Rudolf Kriţanovič
starosta obce

VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 400 ks, pripravila: Zdena Štefunková
Kontakt: tel: 033/55 84 037, fax: 033/55 84 370, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk
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Aktivity vlčkovských spoločenských organizácií či
spolkov
uţ tradične vrcholia v našej obci
niekoľko dní pred najkrajšími sviatkami roku Vianocami.
Ako prvé podujatie bolo „Stretnutie s Mikulášom“,
ktoré kaţdoročne organizuje MO HZD pre deti
z Vlčkoviec.
Tento rok prišiel Mikuláš dokonca dva krát.
Najprv priniesol balíčky všetkým Vlčkovským
deťom a na druhý deň prišiel navštíviť aj deti
v našej škole a škôlke.
Poďakovanie predsedu MO HZD sponzorom „Stretnutia s Mikulášom“.
Váţení občania, dovolím si ako predseda MO HZD Vlčkovce poďakovať formou občasníka sponzorom podujatia,
ako aj starostovi obce a pracovníčkam OcÚ za pomoc pri organizovaní „Stretnutia s Mikulášom“. Hlavné
poďakovanie patrí sponzorom podujatia: p. Maroš Repiský, Ing. Dušan Grman, Ing. Ivan Kvasnica, Peter Hlavenka,
Michal Dobrovodský, Peter Dano, Rudolf Kocmál, Miroslav Falath a Ing. Juraj Blaţek.
Marián Miškolci, predseda MO HZD

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

konané v nedeľu 9.decembra zorganizoval OcÚ Vlčkovce a členky Klubu dôchodcov.
Na posedení potešili svojim vystúpením deti z materskej aj základnej školy vo Vlčkovciach pod
vedením svojich pani učiteliek.
Pásmo vianočných piesní a hovoreného slova v prevedení Vlčkovanky potešilo divákov rovnako,
ako aj balíček sladkých saloniek.
Tento rok sme obdarovali dôchodcov nad 70-rokov setom vianočných kolekcií a všetkým
dôchodcom v obci boli prostredníctvom poslancov OZ odovzdané šálky s vyobrazením miestneho
kostola a obecného erbu.
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30. október, deň na ktorý sa všetci veľmi tešili a isto naň ani tak rýchlo nezabudnú. Veď v škole
pobudli od rána do deviatej večera. A ešte k tomu nie tak obyčajne. Naša škola sa premenila na
Polnočné kráľovstvo vlkov, v ktorom by ste darmo hľadali ţiakov. Dokonca aj naši najmenší sa na
chvíľku premenili na lesných obyvateľov, ktorí ochraňovali les. Popoludní bola súťaţ o najlepší
dţem, plnili sedem rytierskych cností, boli pasovaní za rytierov a zostrojili veľkého čitateľa. Celá
akcia bola venovaná príleţitosti Medzinárodného dňa školských kniţníc. Veľa sa rozprávali
o knihách, o ich autoroch, ilustrátoroch a na záver ţiaci dostali Čitateľské preukazy a Certifikáty.
Touto cestou ďakujú všetkým rodičom, ktorí prišli pozrieť a prispeli do kráľovskej pokladničky,
ktorej financie budú pouţité na zakúpenie kníh do školskej kniţnice.

16. novembra sme zasa ráno prišli do čarodejníckej školy. Od
rána sa chodbami školy ozývali tóny hudby zo známej
čarodejníckej
školy v Rokforde a po chodbách behali len
čarodejnice a čarodejníci s kúzelnými paličkami. Z učební sa
ozývali tajomné zaklínadlá.
Na obe akcie
v škole
sa
mohol
prísť
pozrieť
ktokoľvek, aby
sa presvedčil
ako to v škole
vyzerá, a ţe
výučba je na rovnakej profesionálnej úrovni ako
vo veľkých školách. Dúfame, ţe vynaloţená
námaha celého kolektívu pracovníkov miestnej
školy prinesie vytúţené „ovocie“ a rodičia
budúcich školákov sa presvedčia, ţe zapísať
svoje dieťa do našej školy bude preňho tou
najlepšou voľbou.
Mgr. Carmen Delinčáková
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Z činnosti ZO SZZ Vlčkovce
Po vynaloţenej námahe a celoročnej starostlivosti prišla na rad odmena v podobe bohatej úrody.
I keď tento rok nebol veľmi naklonený počasím, naši záhradkári dokázali dopestovať kvalitné
a zdravé plody. V septembri prebehla Výstava ovocia, zeleniny, kvetov, ručných prác
a poľovníckych trofejí. Zúčastnilo sa jej 32 vystavovateľov z 90 vzorkami. Komisia ocenila
vystavovateľov 20-timi diplomami. Medzi najväčších vystavovateľov patrili: p. F. Uhrovič, p. F.
Smák, p. R. Kriţanovič, p. V. Ginga, p. M. Kollár a zo susedných obcí: p. F. Brímus z Opoja a p.
Machovec a p. Indrišek z Kriţovian nad Dudváhom. Obohatením výstavy bola kolekcia kaktusov
od p. M. Falatha, či čínska ruţa p. Z. Mihálikovej. Divákov nepochybne zaujali aj rôzne výšivky,
ktoré vytvorili šikovné ruky našich ţien. Výstavu si prišlo pozrieť 160 občanov z našej i susedných
obcí. Ovocie a zeleninu vystavovatelia uţ tradične venovali školskej jedálni.
O kvalite u nás pestovaného ovocia svedčí aj účasť našich pestovateľov na 12. ročníku „Jablko
roka“, ktorej sa zúčastnili p. J. Koštial s tromi vzorkami a p. J. Štefunko s jednou vzorkou. P. Jozef
Koštial získal za odrodu Selena krásne 13. miesto. Vystavovateľom blahoţeláme a ďakujeme za
reprezentáciu ZO SZZ a obce Vlčkovce. O dobrej práci miestnej organizácie svedčí aj zaradenie
medzi 20 najlepších ZO SZZ.

Oznamy pre občanov
Základná
organizácia
Slovenského zväzu záhradkárov
Vlčkovce
zakladá
kroniku,
dokumentujúcu činnosť SZZ.
Touto cestou prosíme všetkých
občanov, ktorí majú materiál či
fotografie, týkajúce sa činnosti
tejto organizácie, aby ich
odovzdali tajomníkovi SZZ p. J.
Kocmálovi.

Ešte v letných mesiacoch sme
dostali
ďakovný
list
od
Oblastného výboru Slovenského
zväzu
protifašistických
bojovníkov.

Oznamujeme členom SZZ ako
aj občanom, že je možnosť
zakúpiť
si
„Poradcu
záhradkára“ v cene 55,- Sk
a stolový kalendár záhradkára
na rok 2008 v cene 75,- Sk.
Objednať si ich môžete u p. J.
Kocmála.

Obec Vlčkovce nezabúda na
hrdinov, ktorí obetovali svoje
životy za slobodu
vlasti.
Ich pamiatku si každoročne
uctíme 1.apríla a 29.augusta položením kytice kvetov
a pietnou spomienkou.
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Milý fanúšikovia Vlčkovského futbalu
Je tu koniec roka 2007 a ja by som chcela v mene výboru TJ
Vlčkovce informovať našich priaznivcov o výkonoch našich
futbalistov.
Na začiatok zhodnotím výkon „A“ muţstva. Bohuţiaľ ani tento
rok nevyšiel pre nich priaznivo, aj keď sa na začiatku jarnej
sezóny zdalo, ţe budú napredovať. Nevydarené zápasy spôsobili,
ţe „A“ muţstvo obsadilo v tabuľke posledné miesto. Zostáva len
dúfať v obrat na budúci rok.
Terajší káder ţiackeho muţstva sa skladá z 16 hráčov. Ţiaci začali zodpovednejšie pristupovať
k tréningom a zápasom. Oproti minulému roku, keď boli prehry s vysokým gólovým rozdielom,
tento rok to bolo uţ vyrovnanejšie. Skončili síce na poslednom mieste, ale nedá sa im uprieť
obrovská snaha.
Najlepšie sa v tomto roku darilo kolektívu hráčov dorastu. Muţstvo dorastu sa po dlhšej prestávke
sformovalo v roku 2005. Uţ po prvých zápasoch bolo pasované na lídra tabuľky. Toto sa im
stopercentne podarilo a na jeseň skončili na prvom mieste. Dúfame, ţe v budúcnosti budú takto
reprezentovať aj v „A“ muţstve.
A na záver chcem poinformovať, ţe zápasy jarnej časti začínajú uţ koncom marca 2008. Výbor TJ
sa teší na vašu účasť na domácich zápasoch.
Dovoľte mi popriať Vám príjemné preţitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový rok 2008.
Darina Ševčíková
členka výboru TJ Vlčkovce

Čo nás čaká v roku 2008
Obecné zastupiteľstvo schválilo dňa 11.12.2007 Doplnok č.6 k VZN č.4/2003 – cenník sluţieb za
kopanie hrobu pre zomrelého bez ohľadu na poveternostné podmienky, zvyšky betónu, počet
kamenných dosiek a hĺbku výkopu
a) kopanie hrobu pre dospelého a dieťa nad 10 rokov ..... 2 600,- Sk
b) kopanie hrobu pre dieťa do 10 rokov hĺbka 120 cm ..... 1 100,- Sk
c) kopanie miesta na uloţenie urny
hĺbka 80 cm ..... 800,- Sk
Schválený doplnok bude platný od 1.1.2008.

K 31.12.2007 končí vo funkcii
hlavného kontrolóra obce p. Ruţena
Brestovanská. Aj touto cestou sa jej
chceme poďakovať za mnohoročnú
prácu v tejto funkcii.
Na zasadnutí OZ dňa 11.12.2007 bola
poslancami Obecného zastupiteľstva
zvolená na funkciu hlavného kontrolóra
obce p. Viera Krajčírová.
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Na prvý pohľad sa moţno ani nezdá, ale
predpokladaný termín na zavedenie eura na
Slovensku (1. január 2009) nie je taký
vzdialený. Aby sme aj v našej obci zvládli
mnoţstvo problémov v legislatívno-právnej,
ekonomickej, hospodársko-administratívnej a
technickej oblasti ako aj v komunikácii
s občanmi o dopade zavedenia eura, Obecné
zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 11.12.2007
schválilo plán na zavedenie eura v obci a
zloţenie pracovnej skupiny, zodpovedajúcej za
prípravu
na
hladké
zavedenie
eura
v nasledujúcom zloţení : Ing. Jana Polákovávedúca skupiny, členovia – Mária Hermanská,
Zdenka Štefunková a Ing. Zlatica Bobeková

/ZOPÁR RÁD AKO VYBAVIŤ SVOJE ZÁLEŢITOSTI NA ÚRADE/
... DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z NEHNUTEĽNOSTI NA ROK 2008
Priznanie k dani z nehnuteľnosti musia podať vlastníci nehnuteľnosti, ktorí v roku 2007 nadobudli novú
nehnuteľnosť (napr. kúpou, dedičstvom, darovaním a pod.) alebo u ktorých nastala zmena oproti
predchádzajúcemu roku, napr. zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena vyuţitia stavby, zmena
druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy atď.
Daňové priznanie treba podať do 31.januára 2008 na tlačive, ktoré si môţete vyzdvihnúť na Obecnom
úrade.
Informácie o sadzbách dane z nehnuteľnosti je moţné získať vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2006
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré je
k dispozícii na Obecnom úrade a moţno doň nahliadnuť počas stránkových hodín.
Vyplnené daňové priznanie je moţné podať osobne na Obecnom úrade alebo poslať poštou.
Obec daň vyrúbi do 15. mája 2008 platobným výmerom a splatná bude do konca mája roku 2008.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

... DAŇ ZA PSA
Platí sa za psa staršieho ako 6 mesiacov. Sadzba dane je 120,- Sk na jedného psa a kalendárny rok.
Majiteľ psa je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní. Ak daňová povinnosť zanikne
v priebehu zdaňovacieho obdobia a majiteľ psa to oznámi na Obecnom úrade najneskôr do 30 dní, je moţné
vrátiť pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok
na vrátenie pomernej časti dane zaniká, ak daňovník v uvedenej lehote zánik daňovej povinnosti neoznámi.
Daň za psa sa po prvý krát vyrubuje platobným výmerom. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na
zdaňovacie obdobie splatná bez vyrúbenia do 31. januára.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

... MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
Platí občan, ktorým je fyzická osoba a má v obci trvalý alebo prechodný pobyt a oprávnenie uţívať bytový
alebo nebytový priestor a iný priestor presne vymedzený v zákone a podnikateľ, ktorý je oprávnený uţívať
nehnuteľnosť v obci za účelom podnikania.
Pre fyzické osoby je poplatok stanovený ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní, počas ktorých
má alebo bude mať občan v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých uţíva nehnuteľnosť.
Sadzba poplatku je 0,821 Sk/1 osobu/ deň.
Poplatok sa vyrúbi platobným výmerom a je splatný do 30. júna.
V prípade zmeny ohlásených údajov a ak súčasne občan ţiada o zníţenie alebo odpustenie poplatkovej
povinnosti, je povinný túto skutočnosť písomne ohlásiť a preukázať na Obecnom úrade.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

... PRIHLÁSENIE K TRVALÉMU POBYTU
K prihláseniu sa na trvalý pobyt je potrebná osobná účasť na Obecnom úrade. V prípade, ţe sa nemôţete
osobne dostaviť, je moţné na tento úkon splnomocniť aj iného rodinného príslušníka, alebo osobu ţijúcu v
spoločnej domácnosti.
Na zmenu trvalého pobytu je potrebné predloţiť platný občiansky preukaz alebo doklad o občianskom
preukaze; ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa; doklad
o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy nie starší ako 3 mesiace a písomné potvrdenie vlastníka
nehnuteľnosti, na ktorú sa prihlasujete o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt. Toto potvrdenie nie
je potrebné ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, manţela alebo nezaopatreného dieťaťa
vlastníka.

6

Po vyplnení a podpísaní predpísaného tlačiva Vám bude vydané potvrdenie o trvalom pobyte.
... PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT
Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu , kde sa občan dočasne zdrţiava viac ako 90
dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu môţe byť najviac päť rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po
skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.
Pri hlásení prechodného pobytu je potrebné predloţiť platný občiansky preukaz a doklady obdobné ako pri
prihlasovaní na trvalý pobyt.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

... OSVEDČOVANIE PODPISOV A ODPISOV LISTÍN
K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totoţnosť
preukazuje platným občianskym preukazom. Skôr ako príde k osvedčeniu podpisu fyzickej osoby, podpíše
sa táto do osvedčovacej knihy pred osobou vykonávajúcou osvedčenie.
Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 30,- Sk, ktorý sa platí v hotovosti priamo pri vykonávaní
úkonu.
Pri osvedčovaní listín obec zodpovedá za to, ţe odpis listiny alebo jej kópia sa zhoduje s predloţeným
originálom listiny.
Obec nevykonáva osvedčovanie ak ide o listiny, ktoré sa majú pouţiť v cudzine, odpisy alebo kópie
občianskych preukazov, vojenských preukazov, sluţobných preukazov a obdobných preukazov, ak ide
o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra
nehnuteľností, ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloţenou listinou, ak nemoţno porovnať
odpis listiny alebo jej kópiu s predloţenou listinou, pretoţe je na to potrebné odborné posúdenie (napr. mapy,
geometrické plány) alebo ak je listina napísaný v inom ako v štátnom jazyku; to sa nevzťahuje na listiny
napísané v českom jazyku.
K osvedčeniu listiny je potrebné doloţiť originál listiny a občiansky preukaz.
Správny poplatok za osvedčenie listiny je 50,- Sk za jednu stranu.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

... VYBAVOVANIE MATRIČNÝCH ZÁLEŽITOSTÍ
▪ Žiadosť o uzavretie manželstva
Snúbenci, z ktorých aspoň jeden má trvalý pobyt v našej obci, si pred uzavretím manţelstva podajú na
miestnej matrike žiadosť o uzavretie manželstva. Okrem toho je potrebné predloţiť občianske preukazy
a originály rodných listov. V prípade, ţe snúbenci sú rozvedení je treba doloţiť právoplatný rozsudok
o rozvode a ak je niektorý zo snúbencov vdovec, je potrebný aj úmrtný list zomrelého manžela.
▪ Vydanie úmrtného listu
Pri úmrtí občana, ktorý zomrel doma – v obci Vlčkovce, je potrebné na matričnom úrade predloţiť originál
a všetky kópie Listu o prehliadke mŕtveho, ktorý vystavil prehliadajúci lekár a doklady zomrelého a to
občiansky preukaz a preukaz poistenca. Na základe potvrdeného Listu o prehliadke mŕtveho je moţné ďalšie
vybavovanie pohrebu. Zároveň Vám bude vystavený úmrtný list a ţiadosť o príspevok na pohreb.
▪ Vystavenie výpisu z matriky
Matričné doklady sa vystavujú a ich kópie sa vydávajú podľa miesta udalosti, to znamená v tej obci kde sa
udalosť stala.
O vystavenie výpisu z matriky - rodného, sobášneho a úmrtného listu môţe poţiadať iba osoba, ktorej sa
zápis týka alebo člen jej rodiny (manţel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania
oprávneného záujmu aj iná blízka osoba).
Ţiadateľ je povinný predloţiť občiansky preukaz alebo iný doklad totoţnosti. Poplatok za vystavenie kópie
matričného dokladu je 50,- Sk za kaţdý exemplár.
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Matrika informuje
Počas tohto roka sa rozhodli vstúpiť
do stavu manţelského 4 snúbenecké
páry. Novomanţelom ţeláme, aby po
celý svoj ţivot preţívali rovnako
krásne okamihy ako počas svojho
svadobného dňa.
Takisto
máme
radosť
aj
z narodenia nových občanov. V tomto
roku sa nám narodilo 7 detí, z toho 4
dievčatá a 3 chlapci. Deťom prajeme
veľa zdravia a rodičom len radostné
chvíle preţité s nimi.
Ţivot nám však prináša aj
smutnejšie okamihy. V roku 2007 sme
sa navţdy rozlúčili s 12 našimi
občanmi. Naďalej však zostávajú
v našich spomienkach a v srdciach
svojich príbuzných.

Sv. Vendelín dostal nový šat
V čase, keď sa
aj v našej obci čoraz
častejšie
stretávame
s prejavmi vandalizmu
je potešujúce zistenie,
ţe medzi nami ţijú aj
ľudia, ktorým záleţí na
vzhľade obce, ktorej sú
obyvateľmi a snaţia sa
zachovať
a zveľadiť
dedičstvo minulosti.
Medzi takých patrí aj
p. Peter Stríţ, ktorý
sám a na vlastné
náklady
zrenovoval
sochu sv. Vendelína
a upravil jej okolie.

Prišla k nám Lucia
V minulosti mali zvyky na Luciu rôznu podobu. Deň Lucie bol dňom stríg. Na ochranu slúţil
hluk – práskanie bičom, hvízdanie. V tento deň nesmela ţiadna cudzia ţena prísť do hospodárstva,
nesmelo sa nič poţičať, ani vrátiť. Ţeny oblečené do biela, s hlavou prikrytou šatkou a so
zamúčenými tvárami chodievali po domoch a ometali steny husím pierkom. Pôvodne bez slova
prišli i odišli. Niekde však zariekali domácnosť a priali šťastie.
Vďaka deťom z našej základnej školy tieto zvyky oţívajú aj v našej obci. 13. decembra sa Lucie
v doprovode mládencov objavili aj vo Vlčkovciach. Z navštívených domácností za spevu a vinšov
povymetali zlé sily a domácich dokonca obdarovali svietnikom, medovníkom, jabĺčkom a orechom.
Veríme, ţe v takýchto tradíciach sa bude aj naďalej pokračovať a zároveň by sme touto cestou
chceli vyjadriť poďakovanie riaditeľke ZŠ p. C. Delinčákovej a učiteľkám - p. M. Špačinskej a p.
M. Kudláčovej, zásluhou ktorých sa aj takýmito aktivitami prebúdza ţivot v našej obci.
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