6/2011
Z obsahu
vyberáme

Váţení občania,

-Príhovor

je tu čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní, známi, keď si
starostu
sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily,
ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce a Nový rok sú obdobím,
-Zmeny
keď sa kaţdý snaţí byť s blízkymi, keď si viac uvedomujeme
silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. To všetko sú hodnoty,
v miestnych
ktoré znamenajú veľa aj pre našu veľkú rodinu Vlčkovanov.
daniach
Pre kaţdého z nás je dôleţité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou,
ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, dosahovaním vytýčených cieľov.
-Jeseň v škôlke
Dúfame, ţe onedlho naše ulice, či stráne zasype biela perinka machového jemného snehu.
a škole
Belosť symbolizujúca čistotu duše vţdy priťahovala predstavivosť človeka a s ňou
spoločne aj svetlo, lúče z blikajúcej sviečky - symbol blíţiacich sa Vianoc, ktoré určite
-Akcie v obci
rozţiari a plápolavým plameňom osvieti naše srdcia, naše vnútro. Veď kaţdý z nás s
vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či pohľad a svet sa stáva zrazu krajším.
Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, svojím postojom a činmi vyjadriť
svoj úprimný vzťah k ţivotu, k ľuďom a tak dokázať, ţe je naozaj človekom. Opäť nám neţne klopú na dvere
vianočné sviatky – čas radosti, zázrakov a prianí. Pripravme sa teda na ne spoločne a vychutnajme si ich so
všetkým, čo k nim patrí. Uvidíte - prídu ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na obruse starej
mamy. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer
nech zanechá v srdciach stopu pohody a radosti. V mene celého obecného zastupiteľstva, pracovníkov
obecného úradu, ale aj osobne - za seba - ţelám Vám do nastávajúcich krásnych Vianočných dní, nech sú
naplnené spolupatričnosťou človeka k človeku. Prajem Vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i
veľkých vecí ţivota. Veľa zdravia, ţivotnej iskry, lásky a potešenia z najbliţších a ľudí blízkych Vášmu srdcu.
Zaţelajme si nádherné Vianoce a pokoj v duši. Nech sa udrţí po celý budúci rok.

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 2011 patrí úprimné
ĎAKUJEM.
Ing. Ivan Dobrovodský, starosta obce
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

Milí rodičia a priatelia školy,
škola v našej obci má bohatú a dlhoročnú tradíciu. Postavená rukami vašich otcov, starých otcov
i prastarých otcov pre generácie detí vyrastajúce v tejto obci otvára brány uţ niekoľko desaťročí.
V školskom roku 2011/2012 nastúpilo do školy 20 školákov a 28 škôlkarov. Školský rok máme
takmer v polovici, čakajú nás najkrajšie sviatky v roku a po nich v januári zápis do prvého
ročníka ZŠ a zápis do MŠ v marci 2012. Škola bude pri tejto príleţitosti organizovať deň
otvorených dverí pre rodičov i priateľov. Príďte nahliadnuť za dvere tried , do školských lavíc
a priblíţte si prácu pedagógov i tvorivú činnosť detí v našej škole a škôlke.
Materská škola vo Vlčkovciach uţ niekoľko rokov zdieľa prízemie budovy Základnej školy
s materskou školou vo Vlčkovciach. Škôlka je plne obsadená avšak pri zvýšenom záujme zo
strany rodičov o umiestnenie detí budeme pracovať na jej rozšírení do ďalšieho školského roka.
V škole pracuje dynamický mladý kolektív, ktorý s radosťou a láskou pristupuje k deťom,
odovzdáva im vedomosti , zručnosti a návyky a učí deti k spolupatričnosti k obecnej škole ako
k dedičstvu po starých rodičoch.
Dovoľte nám zaţelať v mene všetkých detí a zamestnancov školy krásne a pokojné vianočné
sviatky a do nového roka nech vkročíte tou správnou nohou.

Kolektív ZŠ s MŠ vo Vlčkovciach

Jeseň v našej škôlke a škole
Október – Mesiac úcty k starším
Mesiac október sa niesol v znamení Úcty k starším a naše
deti - Veľkí i Malí sa na to dôkladne pripravili. Naučiť sa
básničky, zaspievať pesničky, zahrať divadielko či
zatancovať chcelo riadnu dávku chuti a úsilia, ktoré bolo
odmenené vrúcnym objatím starých rodičov. Detské oči
ţiarili pri vystúpení na Obecnom úrade viac ako hviezdy a
slzičky dojatia sa leskli v očiach obecenstva. Spoločné
posedenie, vytvorenie so svojimi babičkami malý darček
a ochutnávka vynikajúcich zákuskov, ktoré napiekli
babičky i mamičky školákov bolo záţitkom celého dňa, ktorý sa niesol v znamení lásky, úcty
a obdarovania.
Halloween
Deň 27. október bol pre mnohých ľudí úplne beţný,
obyčajný deň, unavení z práce sa vracali do svojich
domovov, aby načerpali sily do nového dňa, ale rodičia
detí z materskej školy v našej obci sa ponáhľali za
deťmi do školy, pretoţe ich tam nedočkavo čakali
ratolesti prezlečené za čarodejnice, duchov a škriatkov.
A Halloween sa mohol začať, deti sa prezentovali
krátkym programom, ktorý si s pani učiteľkami
pripravili. Pesničky, básničky, zaklínadlá, súťaţe a hry
vyčarili úsmev na tvárach všetkým prítomným. Zábava, občerstvenie boli v plnom prúde, pretoţe
tancovali aj rodičia, ani najmenej nezaváhali a chopili sa i do vyrezávaní svetlonosov.
V podvečer sme sa rozchádzali popri blikajúcich svetielok obohatení veselými a na nejaký čas aj
nezabudnuteľnými záţitkami. A keď sa deti príjemne unavené ukladali doma do svojich
postieľok, a verte mi, ţe mnohé od vzrušenia nevedeli ani zaspať, škôlka sa ponorila do ticha
nemých svetielok. Ďakujeme všetkým, ktorí urobili radosť deťom a tešíme sa opäť o rok!

ZÁCHRANÁRI U NÁS V ŠKOLE
Dňa 19.10.2011 sa deti základnej školy i materskej školy
mohli na vlastnej koţi presvedčiť aká náročná a zodpovedná
je práca záchranárov. Pán Čuntala so svojim kolegom boli
veľmi ochotní poukazovať deťom, čo všetko robia pri
záchrane ľudského ţivota, čo sa nachádza v sanitke, deti si
vyskúšali prístroje, ako je tlakomer, meranie EKG, obsah
kyslíku v tele, videli defibrilátor, vyskúšali si vysielačky a
veľmi sa im páčili majáky na sanitke. Veľmi im ďakujeme
za poučné ukáţky a ţe prišli medzi nás!
Bc. Ivana Piknová

Uctili sme si osemdesiatnikov
Tak ako po iné roky tak i tento rok, sme si v mesiaci október, uctili našich starších občanov.
Obecný úrad spolu s Kultúrnou a športovou komisiou, pripravili 20.októbra v popoludňajších
hodinách v klubových priestoroch Obecného úradu vo Vlčkovciach malé posedenie pre 80.
a viac ročných spoluobčanov. Pre deduškov a babičky bol prichystaný slávnostný obed, ktorý pre
nich prichystal pán Vladimír Kollár za spolupráci pani Dariny Marušiakovej. O kultúrny program
sa postarala spevácka skupina Vlčkovanka. Starkých sme obdarovali malým darčekom
a kvetinkou. Čo nás však mrzí je to, ţe z 20-tich prizvaných seniorov sa ich zúčastnilo iba 10.

Prvá Martinská zabíjačka v motoreste ESO

Motorest ESO Vlčkovce v spolupráci s obcou zorganizoval 12.novembra, za
pekného slnečného jesenného dopoludnia ukáţky z domácej zabíjačky
spojenej s predajom výrobkov. Jaternice, krvavnice, tlačenka, huspenina,
zabíjačková kapustnica taká bola ponuka v túto sobotu v „Panskej záhrade“.
Najväčší záujem bol o „ţobrácku kašu“, ktorá sa dovarila aţ popoludní. Veď
sa varila 3 hodiny, tak ako sa na poriadnu kašu patrí. Tým ktorí prišli
neskoršie sa neušlo, lebo chutila skutočne všetkým. Varené vínko, punč a k tomu dobrá muzika
zahriali návštevníkov do sýtosti. Našli sa i kritici, jedni mali málo slané, iní zase málo mastné
a niektorým sa zdalo, ţe je to drahé. Ale povedzme si otvorene, čo je dnes lacné...

Vianočné posedenie pre
dôchodcov
V nedeľu 4. decembra sa uskutočnilo Vianočné
posedenie pre všetkých dôchodcov v našej obci.
V programe vystúpila folklórna skupina
Krupanskí črpáci, ktorá svojim vystúpením
súdiac podľa potlesku prítomných bola
príjemným
spestrením
nastávajúcich
vianočných sviatkov. Tak ako je už zvykom boli
dôchodcovia obdarovaní sladkým balíčkom
salóniek a zároveň dôchodcovia nad 70-rokov
boli prostredníctvom poslancov ich obvodu obdarovaní setmi kolekcií.

A prišiel aj mikuláš
V pondelok 5.decembra privítali deti z našej obce aj
Mikuláša so svojimi asistentmi čertmi a anjelom. Na úvod
vystúpili so svojim programom deti z miestnej materskej
a základnej školy. Po programe boli deťom odovzdané
balíčky so sladkosťami, ktoré pre všetky deti s trvalým
pobytom vo Vlčkovciach pripravila obec.

Harmonogram vývozu komunálneho a zmesového odpadu
Vývoz komunálneho odpadu pre rok 2012 : nepárny týždeň- vţdy vo štvrtok poobede.
Zber zmesového plastového odpadu bude v termínoch:
17.2.2012, 11.5.2012, 3.8.2012 a 26.10.2012

Na základe schváleného VZN č. 6/2011- Prevádzkový poriadok cintorína a domu smútku vo
Vlčkovciach Vás informujeme o nasledujúcich zmenách:
Prístupnosť cintorína verejnosti
v mesiacoch január, február, november, december denne od 7.00 do 18.00 hod
v mesiacoch marec, apríl, máj , október denne od 7.00 do 20.00 hod
v mesiacoch, jún, júl, august, september denne od 7.00 do 21.00 hod
Počas Veľkonočných sviatkov, Vianočných sviatkov a Pamiatky zosnulých je cintorín prístupný pre
verejnosť nepretrţite.
Cenník služieb
1) Za poskytovanie sluţieb v dome smútku prevádzkovateľ určuje za uloţenie ľudských pozostatkov
v chladiacom zariadení za kaţdý aj začatý deň 7 €.
2) Za poskytovanie sluţieb v cintoríne prevádzkovateľ určuje ceny:
kopanie hrobu jednohĺbka (v cene je obrad, výkop jamy, odvezenie zeminy, uloţenie rakvy do hrobu,
zahrnutie a nosiči- celoročne ) -134,-€
kopanie hrobu dvojhĺbka (v cene je obrad, výkop jamy, odvezenie zeminy, uloţenie rakvy do hrobu,
zahrnutie a nosiči- celoročne ) -144,-€
V cene nie je zahrnuté odloženie a uloženie dosiek z terasa a žuly.
S úplným znením VZN sa môžete oboznámiť na www.vlckovce.sk alebo na OcÚ Vlčkovce počas
stránkových hodín.
______________________________________________________________________________

Pripomíname!
Podmienky povolenia pri rozkopávkach miestnych komunikácií
Ţiadosť o povolenie na zvláštne uţívanie miestnej komunikácie (rozkopávku, pretláčku) predkladá
žiadateľ cestnému správnemu orgánu ( rozkopávky pri ceste na hlavnej ulici- Obvodný úrad pre CD a PK
Trnava, cesta v bočných uličkách- Obecný úrad Vlčkovce, chodníky a priľahlé zelené pásy- Obecný úrad
Vlčkovce) pre potrebu zriadenia podzemných vedení( prípojky plyn, elektrina, kanalizácia a pod.) a to
minimálne 10-dní pred zahájením prác.
K uvedenej ţiadosti je potrebné predloţiť situáciu v mieste rozkopávky a projekt dopravného značenia
odsúhlasený okresným dopravným inšpektorátom ( v prípade prác na ceste).Zároveň Vás upozorňujeme, ţe
pri týchto prácach je povinnosťou kaţdého stavebníka predloţiť písomné stanovisko ( potvrdenie na
výkrese širších vzťahov) od spoločností SPP – distribúcia, a.s., ZSE , TAVOS a.s. a Telekomunikácií
prípadne nákres s vyznačením distribučnej siete potvrdený jej prevádzkovateľom, z ktorého bude
vyplývať, že voči uskutočneniu týchto činností nemajú uvedené spoločnosti žiadne námietky.
Za vydanie povolenia platí fyzická osoba alebo právnická osoba poplatok v zmysle zákona NR SR
č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
Daň za psa v roku 2012
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6-mesiacov. Poplatok za jedného psa pre rok 2012 je 5,-€.
Poplatok je potrebné uhradiť do pokladne Obecného úradu do 31.1.2012.

Zmeny v miestnych daniach
Na zasadnutí OZ Vlčkovce 16.12.2011 bolo schválené VZN č.7/2011 o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad. Uvedené VZN bolo potrebné
schváliť v súvislosti s novelami zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré boli schválené v roku 2011 poslancami NR
SR.
Pri spracovaní platobných výmerov jednotlivých fyzických osôb, právnických osôb ako aj
fyzických osôb podnikateľov, ktorí sú ako daňové subjekty v katastrálnom území Vlčkovce, boli
zisťované nezrovnalosti, ktoré si musia jednotliví daňovníci opraviť a doplniť.
Veľa vlastníkov nehnuteľností si pravdepodobne nesplnilo svoju povinnosť, a to ohlásenie
príslušnej zmeny správcovi dane - obci Vlčkovce v termíne do 31. januára kaţdoročne. Tieto
zmeny musia byť oznámené ak v priebehu uplynulého roka došlo k zmenám - novostavby,
prístavby, nadstavby rodinných domov, stavby rôznych doplnkových stavieb k bývaniu - altánky,
garáţe, sklady na náradie a pod.
Taktieţ musia byť rozdelené a samostatne vykázané priestory slúţiace na podnikanie - aj
v prípade, ţe sa vyuţíva iba časť v rodinnom dome – izba, garáž, sklad a pod.
Na základe uvedeného správca dane - obec Vlčkovce vyzýva všetkých daňovníkov, aby si
prehodnotili podklady k svojim nehnuteľnostiam a predložili v termíne do 31. januára 2012
zmeny v daňových priznaniach, ktoré sa u nich vyskytli. V roku 2012 vykoná správca dane
poverenými pracovníkmi porovnania predložených daňových priznaní so skutočnosťou
a v prípade potreby aj daňové kontroly.
Pozemky sú rozdelené na ornú pôdu, vinice, chmeľnice, trvalé trávne porasty, záhrady, lesné
pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky
vyuţívané vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy. Na
zaradenie pozemku do príslušnej skupiny je určujúci druh pozemku zapísaný v katastri
nehnuteľností. Za stavebný pozemok sa povaţuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom
povolení aţ do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
Rozdelenie stavieb:
▪ stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, ako napr.
kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, sauny, úschovne bicyklov, stavby na chov drobného
zvieratstva a pod.
▪ stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby
vyuţívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu
▪ stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
▪ samostatne stojace garáţe a samostatné stavby hromadných garáţí a stavby určené alebo
pouţívané na tieto účely postavené mimo bytových domov
▪ priemyselné stavby, stavby slúţiace energetike, stavby slúţiace stavebníctvu, stavby vyuţívané
na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
▪ stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu
s ostatných podnikaním a zárobkovou činnosťou
▪ ostatné stavby
S úplným znením VZN sa môžete oboznámiť na www.vlckovce.sk alebo na OcÚ Vlčkovce počas
stránkových hodín.

