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Milí spoluobčania,
Po krásnych Vianočný sviatkoch a záverečných dňoch roka 2010, prichádza pre
mnohých z nás obdobie veľkých rozhodnutí, nových skúšok ale aj pohody.
Samozrejme pre niektorých z nás i obdobie životných zmien. Každý, kto plánuje
zmenu, potrebuje značnú energiu, aby čo najbezpečnejšie a najlepšie preplával
prípadnými úskaliami a priblížil sa k vytúženému cieľu. Verím, že z pohľadu
úspešnosti bude pre Slovenskú republiku aj pre našu obec tento rok úspešnejší
a lepší ako tie predchádzajúce. Samozrejme, ak budeme iba čakať, že to príde samo,
tak budeme čakať márne.
V roku 2011 očakávame v našej obci niektoré významné výročia, ktoré sa týkajú
našej obce a radi by sme ich spropagovali na sprievodných kultúrno-spoločenských
akciách v priebehu celého roka. Sú to dva rozdielne záznamy týkajúce sa prvej
písomnej zmienky o obci Vlčkovce. Skorším je 780-te výročie, ktoré spomína
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známy vlčkovský rodák národný umelec Fraňo Štefunko v Kronike starého
Farkašína pričom uvádza listinu z roku 1231, a v druhom prípade ide o 675-te výročie prvej písomnej
zmienky o Vlčkovciach, ktorá je historicky doložená v Listine Karola Róberta zo 6. januára 1336,
kedy bol Farkašín určený ako mýtna stanica. Taktiež tento rok pripadá na 50-te výročie založenia ZO
Slovenského zväzu záhradkárov.
Milí spoluobčania, na prahu Nového roku 2011 mi dovoľte v mene svojom, ale aj za poslancov OZ
Vlčkovce a pracovníkov obecného úradu Vlčkovce, zaželať Vám všetkým najmä veľa zdravia, šťastia
a spokojnosti, osobných i pracovných úspechov, optimizmu a úsmev na tvári.
Ing. Ivan Dobrovodský

VLČKOVSKÝ OBČASNÍK vydáva: Obecný úrad Vlčkovce, v náklade 470 ks,
Kontakt: tel: 033/55 84 037, fax: 033/55 84 370, e-mail: obec.vlckovce@stonline.sk

V roku 2010 sa naša obec rozrástla o 16 novorodencov z toho 7 dievčat a 9 chlapcov.
Matúš Alumbasi Timona, Ema Nemčeková, Natália Benciová, Sara Černá a Martin
Černý, Matthias Baňas, Veronika Klimová, Sebastian Michal Sršeň, Miloš Gajdoš,
Viktória Hradská, Masao Hatanaka, Filip Kolár, Alexander Dubec, Patrik Janovič,
Ema Balážová, Júlia Gallová

V minulom roku uzavreli manželstvo
Branislav Baňas a Soňa Kovačovičová
Pavol Gabriel a Zuzana Gálová
Roman Miškolci a Anna Tarožíková
Masahiro Hatanaka a Katarína Kaššová
Róbert Brestovanský a Katarína Dienerová
Peter Talian a Alena Urbanová
Daniel Lukáč a Darina Krajčovičová
Peter Polakovič a Slavomíra Lukáčová
Marián Hlavinka a Paula Guľová

Navždy svojich blízkych a našu obec
opustili
Eduard Vaško, Vojtech Glasa,
Irena Bošácka, Jozef Lenghart,
Ján Habina, Františka Lenghartová,
Mária Retzerová

V roku 2010 sa do Vlčkoviec prisťahovalo 41 obyvateľov a odsťahovalo sa 32 obyvateľov.
K 31.decembru 2010 matrika eviduje 1243 občanov prihlásených k trvalému pobytu.

Dane a poplatky v roku 2011
A máme tu znova január, kedy sa začínajú viaceré daňové povinnosti občanov na
rok 2011. Obecný úrad, ako po minulé roky, tak i tento rok bude vyberať daň
z nehnuteľností, poplatky za TKO a poplatky za psov.
Dane z nehnuteľností a poplatky za TKO sa začnú vyberať až po obdržaní
platobných výmerov, ktoré vám budú doručené do domácností. Tieto budete môcť zaplatiť v hotovosti
do pokladnice OcÚ Vlčkovce počas stránkových dní a to 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti.
Výška poplatkov za TKO ostala nezmenená, je to suma 13,28 eur na osobu za rok.
Týmto by sme chceli upozorniť všetkých občanov, že vývoz komunálneho odpadu bude bývať každý
štvrtok, vždy v nepárny týždeň v mesiaci.
Poplatok za psa je povinný zaplatiť každý majiteľ psa bez vyzvania, v zmysle zák. 582/2004 Z.z.
v znení neskorších predpisov, a to do konca januára 2011. Výška poplatku za psa zostala nezmenená
a to výške 4,- eurá za každého psa staršieho ako 6 mesiacov.
Občanov, ktorí si doteraz nesplnili svoju povinnosť a nemajú zaplatenú daň za minulý rok
vyzývame, aby tak urobili pokiaľ možno v čo najkratšom čase, a predišli tak zbytočnej
administratíve v rámci vymáhania uvedených nedoplatkov.

Prišiel aj Mikuláš
Ani studené decembrové počasie neodradilo naše deti, aby prišli privítať
Mikuláša. Spoločenská miestnosť obecného úradu sa zaplnila
6. decembra do posledného miestečka a detičky aj so svojimi rodičmi v napätí
očakávali príchod Mikuláša. Tým najmenším sa najviac očká rozžiarili, keď do
sály vstúpil Mikuláš v sprievode čerta a anjela.
Deti zo Základnej školy s materskou školou vo Vlčkovciach s pani učiteľkami si
prichystali veľmi pekný kultúrny program, za ktorý im Mikuláš pekne
poďakoval a potom obdaroval všetky deti z Vlčkoviec do 14 rokov, balíčkami plných sladkostí.
Pochvalu za túto Mikulášsku akciu si zaslúžia členky kultúrnej komisie MUDr. Marušiaková a pani
Madarová, ako i pracovníčky obecného úradu so zastupujúcou starostkou Ing. Sabínou Klačovou,
ktoré akciu pripravili.

Z ustanovujúceho zastupiteľstva vyberáme:
Na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 20.decembra
2010 za účasti hosťa, podpredsedu TTSK Ing. Augustína Hambálka a za účasti viacerých
občanov Vlčkoviec, zložil nový starosta slávnostný sľub do rúk zastupujúcej starostke
Ing. Sabíne Klačovej. Vyhlásením slova „ SĽUBUJEM „ svojim podpisom pod text
sľubu a prevzatím insígnií od zastupujúcej starostky, sa novozvolený starosta Ing. Ivan
Dobrovodský ujal svojej funkcie. Do rúk novozvoleného starostu zložili svoj sľub
i novozvolení poslanci Obecného zastupiteľstva. Po ukončení slávnostného sľubu poslancov
sa k prítomným prihovoril nový starosta, ktorého príhovor Vám prinášame v plnom znení.
Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pán podpredseda Trnavského samosprávneho kraja,
milí spoluobčania.
Dovoľte mi aby, som Vám ešte raz poďakoval, za prejavenie dôvery, ktorú ste dali na nasledujúce
obdobie mne ako starostovi, ale i tomuto obecnému zastupiteľstvu a verím, že Vás nesklameme.
Musím Však povedať, že nastupujeme do ťažkého obdobia, najmä z pohľadu šetrenia verejných
financií, o ktorom počúvame zo všetkých strán, s tým že sa škrtajú výdavky všade tam, kde sa dá. Je
možné že sa budeme musieť držať výroku lepšie spraviť jeden krok dozadu, aby sme mohli spraviť dva
skoky dopredu. Najmä nasledujúce roky 2011 a 2012 budú z tohto pohľadu ťažké.
Mrzí ma, že nemáme také šťastie ako niektorí naši kolegovia v iných obciach, ktorí nastúpili do
rozbehnutého vlaku a to tým, že ich predchodcovia mali snahu, pripravili a rozpracovali rôzne projekty
a zámery do ďalšieho obdobia na rozvoj jednotlivých obcí. Vlčkovce na také niečo doteraz šťastie
nemali. Nám nezostáva nič iné iba spraviť za všetkým hrubú čiaru, nezaoberať sa otázkou „ Čo by bolo
keby ...“, ale odraziť sa zo štartovacej čiary a spoločnými silami urobiť čo najviac pozitívnych rozhodnutí
pre Vlčkovce. Som presvedčený, že tím poslancov vyvinie maximálne úsilie pre krajšie a lepšie
Vlčkovce. Aby to bolo maximálne podporené týmto vyzývam a žiadam o spoluprácu všetkých Vás –
obyvateľov Vlčkoviec.
Som si vedomý toho, že nie všetko pôjde ideálne, a už teraz viem o určitých problémoch, ktoré
máme pred sebou v súvislosti s rozhodnutiami našich predchodcov, bez ktorých by sa nám dýchalo
určite ľahšie a mali by sme viac priestoru venovať sa našim zámerom a plánom. S uvedenými
problémami sa musíme vysporiadať, hoci to bude odoberať zbytočný čas a energiu. Preto by som Vás
vážení občania, chcel požiadať o trpezlivosť. Mám určité predstavy o zámeroch a programe v postupe
príprav a prác, ktoré chcem v krátkej dobe predstaviť obecnému zastupiteľstvu a následne chcem aby
sme si stanovili jednotlivé priority a programové ciele, ktoré budú realizované po odsúhlasení Obecným
zastupiteľstvom vo Vlčkovciach.
Chceme počúvať seriózne návrhy a zámery všetkých občanov Vlčkoviec, ktorých zastupujeme
a následne sa s nimi zaoberať a verím, že pri tom budú nápomocní aj všetci tí, s ktorými som za
posledné mesiace rozprával a boli ochotní mi v prípade úspechu pomáhať i napriek tomu, že
nekandidovali v komunálnych voľbách. Zároveň dúfam, že i neúspešní kandidáti, ktorí v rámci
predvolebných stretnutí prezentovali záujem o prácu a pomoc obci, že tieto slová potvrdia. Z mojej
strany sú dvere na spoluprácu pre všetkých otvorené.
Vážení prítomní, dovoľte mi aby som na záver môjho vystúpenia poďakoval všetkým odchádzajúcim
poslancom, ktorí v predchádzajúcom volebnom období pracovali pre našu obec Vlčkovce a rovnako aj
zastupujúcej starostke Ing.Sabíne Klačovej.
S úplným znením zápisnice sa môžete oboznámiť na našej webovej stránke
www.vlckovce.sk.

Rozdelenie jednotlivých poslaneckých obvodov
Obvod č.1
MUDr. Darina Marušiaková
súp.č. 1-45, 351, 364

[Zadajte citáciu z dokumentu a

Obvod č.2
Ing. Michal Bilčík
súp.č. 139, 374, 376, 380, 381, 383, 384
Obvod č.3
Peter Dano
súp.č. 46 - 68, 373, 135 – 138
Obvod č.4
Ing. Ľuboš Šuran
súp.č. 140 - 182, 358,378
Obvod č.5
Ing. Ľubomír Dano
súp.č. 183 - 223, 237 - 240
Obvod č.6
Bc. Daniela Kvetanová
súp.č. 274 - 299, 339 – 350, 367
Obvod č.7
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že siBott
želá žiť v
Bc. Rudolf
súp.č. 224 - 237, 248 - 273, 357, 360, 368
Obvod č. 8
Ing. Stanislav Černý
súp.č. 300 - 338, 379, 387, 388, 241 247, 353,372
Obvod č.9
Miroslav Falath
súp.č. 69 – 134

_____________________________________
Posedenie s dôchodcami

Zloženie jednotlivých komisií pre
volebné obdobie 2010-2014
Finančná a správy majetku
Ing. Michal Bilčík - predseda
Ing. Stanislav Černý – člen
Ing. Ľuboš Šuran – člen
Mgr. Andrej Caban – člen z radov
občanov
Kultúrno – športová
MUDr. Darina Marušiaková predseda
Peter Dano - člen
Bc. Rudolf Bott – člen
Mária Madarová - člen z radov
občanov
Vladimír Kollár – člen z radov občanov
Sociálna a vzdelávania
Bc. Daniela Kvetanová – predseda
Miroslav Falath – člen
Ing. Ľuboš Šuran - člen
Mgr. Alžbeta Richtáriková ml. – člen
z radov občanov
Ochrany životného prostredia
a verejného poriadku
Ing. Ľubomír Dano – predseda
Bc. Rudolf Bott – člen
Bc. Daniela Kvetanová – člen
Ing. Sabína Klačová – člen z radov
občanov
Michal Potisk – člen radov občanov
Komisia na prešetrovanie sťažností
Bc. Rudolf Bott
Ing. Michal Bilčík
Peter Dano
Bc. Daniela Kvetanová – náhradník
Ing. Ľuboš Šuran – náhradník

Nielen pre naše deti, ale i pre našich starých rodičov bolo
pripravené príjemné popoludnie v očakávaní Vianoc. V nedeľu 12.decembra o 15. hodine sa v kultúrnej
sále uskutočnilo „ Predvianočné posedenie dôchodcov“. O kultúrny program pre našich starkých sa
postarala spevácka skupina Vlčkovanka. Svojimi piesňami a veršami vniesla do sály predvianočnú náladu a
milým prekvapením pre nich bolo, keď sa v sále zjavila „Lucia“. Potichučky prišla, troška ich poometala,
ako aj kúty v sále, tak ako sa patrí, a potichučky vykĺzla von. Je veľmi pekné a neraz aj dojímavé, že si
vieme i v staršom veku pripomenúť také chvíle, ktoré sme mali radi ako deti a radi na tie chvíle
spomíname. Starkí si posedeli pri teplom čajíku s rumom, ktorý im uvarila pani Dudášová a chutných,
čokoládových perníkoch. Zastupujúca starostka Ing. Klačová, svojim príhovorom a milým vinšom, popriala
všetkým krásne Vianoce a zdravíčko do Nového roku. Na konci predvianočného večierka im pracovníčky
obecného úradu odovzdali ako každoročne balíček salóniek. Dôchodcom nad 70 rokov boli odovzdané
balíčky vianočnej kolekcie, ktoré im osobne do domácností odovzdali poslanci OZ.
Posedenie zrealizovali pracovníčky obecného úradu v spolupráci s kultúrnou komisiou pri obecnom
zastupiteľstve.

