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Ešte raz o našich povinnostiach!
V čísle 3/2011 Vlčkovského občasníka sme upozorňovali na povinnosť
ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav, resp. udrţiavacích prác a s
tým súvisiacich záberov verejného priestranstva. V zmysle VZN č.4/2009 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.
Základom dane je výmera uţívaného verejného priestranstva v m2, pričom
sadzba dane sa určuje aj za začatý m2 a za kaţdý aj začatý deň.

Z obsahu vyberáme
◄ A čo „ Naša“ Farma
◄ Otvorenie detského
ihriska
◄ Celoročný zber drevnej
hmoty
◄ Záhradkári oslavovali a
vystavovali

Výber zo sadzobníka poplatkov:
◄ Zmeny vo VZN obce
-za umiestnenie stavebného zariadenia (lešenie, miešačka a pod.) 0,15€/m2/deň
◄ Z aktivít kultúrnošportovej komisie OZ
-za umiestnenie skládky stavebných materiálov, ktoré trvá viac ako 7
dní- 0,15€/m2/deň
◄ Nástrahy vykurovacieho
-za umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov- 0,30€/m2/deň
obdobia
Na základe uvedeného VZN spoplatňuje obec zábery verejného
priestranstva, pričom u niektorých našich občanov to vyvolalo búrku nevôle.
◄ Ohlasovacie povinnosti
V ţiadnom prípade neobstojí fakt“ veď v minulom období sme to tu
nemali“, nakoľko VZN č.4/2009 o miestnych daniach je účinné od
◄ Bezplatná právna
1.1.2010. Súčasné vedenie obce sa snaţí o to, aby všetky schválené a platné
poradňa
predpisy boli dodrţiavané. Ak na tom nezáleţalo zástupcom obce
v minulosti aj keď ich schválili a nekontrolovali to, tak nie je moţné obviňovať súčasné vedenie ak
vyţaduje a kontroluje plnenie povinností.
Zároveň Vás upozorňujeme , ţe je potrebné dopredu ohlasovať aj akékoľvek stavebné úpravy na
miestnom cintoríne, úpravy vjazdov pred rodinnými domami, rozkopávky miestnych komunikácií či
zelených pásov a pod. Tlačivá potrebné k predmetným ohláseniam si môţete vyzdvihnúť na Obecnom
úrade alebo stiahnuť z našej webovej stránky. V prípade akýchkoľvek otázok je potrebné kontaktovať
pracovníčky OcÚ. Všetky ohlasovacie povinnosti sú povinnosťou zo zákona, pričom uvedená
legislatíva podlieha kontrolám zo strany nadriadených orgánov či prokuratúry. Na záver je potrebné
vyzdvihnúť ţe všetky tieto ohlásenia slúţia na ochranu Vášho majetku a všetky finančné prostriedky
sú spätne investované do zveľaďovania 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

Otvorenie detského ihriska
Prvú septembrovú nedeľu bolo na našom futbalovom ihrisku veselo.
Okrem toho, ţe futbalisti „A“ muţstva zohrali futbalový zápas
s muţstvom Borová, ktorý vyhrali 4:1, páni Sadloň, Malovec a Sabo
(„Ludvik Team“) sa rozhodli, ţe uvaria víťazný guláš - „Farkašínsky
špeciál“. A to nielen pre fanúšikov futbalu, ale i pre rodičov a deti, ktoré
prišli na otvorenie zrekonštruovaného detského ihriska.
Nové detské ihrisko dostalo názov „ Vĺčik“ a je sprístupnené pre všetky
deti vo vekovej kategórie do 12 rokov.
Hlavným cieľom tohto projektu bolo vytvoriť bezpečné a priateľské prostredie pre hry a trávenie
voľného času detí a ich rodičov.
Na rekonštrukciu detského ihriska bola v rámci schváleného rozpočtu obce Vlčkovce vyčlenená
čiastka 10.000 €. Celková investícia tohto projektu predstavuje doteraz výšku 3.500 € a bolo
odpracovaných 550 hodín. Obec väčšinu stavebných prác vykonala svojpomocne s pracovníkmi OcÚ.
Partnermi, ktorí prispeli v tomto projekte svojou kreatívnou a organizačnou prácou boli pán Jozef
Martinus a pán Miroslav Falath poslanec OZ, za čo im obom patrí veľká vďaka. Poďakovanie taktieţ
patrí všetkým tým, ktorí sa na tejto akcii podieľali, hlavne členom TJ Vlčkovce, ale i niektorým
občanom ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a priloţili ruku k dielu.
Myslíme si, ţe dobrá vec sa podarila a zámer vyšiel. Aby mohlo byť ihrisko otvorené a mohli ho deti
ešte vyuţiť, otvorilo sa i bez finálnych terénnych úprav, ktoré chceme dokončiť v jarných mesiacoch
a zároveň by malo byť doplnené o drobné prvky.
Teraz je uţ len na rodičoch a deťoch ako si vedia váţiť hodnoty, ktoré sa na výstavbu ihriska
vynaloţili.
Pamätajme, ţe detské ihrisko je pre všetkých, nielen pre jednotlivca.
Ihrisko bude otvorené denne v čase od 8.00 hod. do večerných hodín, podľa poveternostných
podmienok do 31.októbra 2011. Z hľadiska bezpečnosti bude v zimných mesiacoch uzavreté.
Pripomenuli sme si 67. výročie SNP
Kaţdoročne koncom augusta sa na počesť
padlým v SNP v roku 1944, koná pietna
spomienka spojená s kladením vencov pri
Pamätníku padlých v II. svetovej vojne pred
našim kostolom.
Aj tento rok sa starosta obce spolu
s poslancami OZ poklonili a na znak úcty
poloţili veniec k pamätníku. Tohto pietneho
aktu sa spolu s niektorými občanmi
zúčastnila aj spevácka skupina Vlčkovanka,
ktorá svojim vystúpením dala celému
priebehu dôstojný charakter.

Pietna spomienka na Pavla Demitru
Keď svet obletela hrozná správa o havárii ruského lietadla, na
ktorého palube boli hokejisti Lokomotiv Jaroslavľ medzi, ktorými
bol aj náš hokejista Pavol Demitra, sviečky smútku sa rozhoreli po
celom Slovensku. Ľudia kládli kvety, zapaľovali sviečky, aby vzdali
poctu tomuto slávnemu športovcovi. Aj v našej obci sa zomkli mladí
ľudia a vytvorili pietne miesto na tunajšom ihrisku. Počas dvoch dní
sem chodili mladí i starší ľudia, zapaľovali sviečky, postáli a chvíľou ticha si uctili pamiatku tohto
skvelého nielen hokejistu, ale predovšetkým človeka, ako i ostatných obetí leteckého nešťastia.

Záhradkári oslavovali aj vystavovali
Vlčkovskí záhradkári sa stretli 28. augusta na slávnostnej schôdzi, aby si pripomenuli 50.
výročie zaloţenia ZO SZZ vo Vlčkovciach.
Za účasti svojich členov a prizvaných hostí, predsedu OV SZZ Trnava Mgr. Machovca,
podpredsedu OV SZZ Trnava prof. Vidu, starostu obce Ing. Dobrovodského, predsedov
ZO SZZ Kriţovany, Majcichov a Zavar, hodnotili svoje 50–ročné skúsenosti v oblasti záhradkárstva,
ovocinárstva a vinohradníctva. Ich dlhoročná práca bola odmenená viacerími oceneniami.
Republikový výbor SZZ Bratislava ocenil za dlhoročnú prácu členov organizácie. Ocenenia si prevzali pán Filip
Uhrovič, pán Jaroslav Kocmál, pán Ľubomír Sivák a Ing. Peter Uhrovič. Ďalším ocenením bola cena “Za
expozíciu záhradkárskych produktov”, ktorú si organizácia prevzala od OV SZZ Trnava,“Poďakovanie od OV
SZZ Trnava za 50. ročnú prácu ZO SZZ vo Vlčkovciach” a v neposlednom rade i “Poďakovanie za spoluprácu
od ZO SZZ Kriţovany n/Dudváhom”. Ďakovnú plaketu starostu obce si prevzali F.Uhrovič, V. Lovás, F.
Šuran, A. Mihálik, J.Masár, Ľ. Sivák, J. Kocmál, F. Smák, Ing.J. Krajčovič, J. Šimo st.
Pri tejto príleţitosti vydala ZO SZZ vo Vlčkovciach za spolupráce s OcÚ vo Vlčkovciach a TTSK Trnava,
publikáciu s názvom “ Pamätnica k 50. výročiu zaloţenia 1961- 2011 .” Táto publikácia obsahuje obdobie
činnosti od zaloţenia organizácie aţ po súčasnosť. Sú tu zachytené momenty starších ale i mladších členov ZO
SZZ a vymenovaný rad ocenení, ktoré dosiahli za
celé svoje pôsobenie v tejto oblasti.
Záhradkárom do ďalších rokov ţeláme veľa zdravia,
spokojnosti, kvalitnej práce a hlavne veľa dobrej
úrody v záhradách i v pivniciach. Komisia mala veľa
práce pri vyhodnotení a udelení jednotlivých cien.
I keď sa leto toho roku s nami rozlúčiť nechcelo,
jeseň sa ohlásila v plnej svojej kráse a okrem
pestrofarebných listov v prírode, moţno obdivovať aj
mnohé produkty zo záhrad. Príleţitosťou pozrieť si
tohtoročnú úrodu zo svojich záhrad a pochváliť sa
ňou bola výstava ovocia, zeleniny a kvetov, ktorú
počas víkendu 24. a 25. septembra 2011
zorganizovala ZO Slovenského zväzu záhradkárov vo
Vlčkovciach. Počas dvoch dní si mohli návštevníci
prezrieť, v Kultúrnom dome vo Vlčkovciach nielen exponáty tej najkrajšej a najlepšej úrody dopestovanej vo
svojich záhradách, ale i výrobky z týchto produktov. Tohtoročnej výstavy sa zúčastnilo 26 vystavovateľov so
120-timi vzorkami. Ozdobou celej výstavy bola výstava kvetov, ktorú zabezpečili členky Klubu dôchodcov vo
Vlčkovciach a dali jej názov “ Krása kvetov z našich dvorov”. Do celej atmosféry vhodne zapadli i nápadité
výrobky z rôzneho ovocia a zeleniny, zhotovené deťmi Základnej školy s Materskou školou vo Vlčkovciach. Je
potešiteľné, ţe sa do takýchto výstav zapájajú i naše deti, u ktorých je vidieť vzťah k záhradkám a prírode
samotnej, čo sľubuje nádej do budúcnosti.
Za najkrajšie exponáty boli odovzdané nasledovné ocenenia: Cenu starostu obce za najkrajšiu kolekciu si
odniesol Klub dôchodcov, za kolekciu kvetov,
2.miesto si odniesli manţelia Ţofia a Tibor
Demovičoví za kolekciu ovocia a zeleniny a
3. miesto dostali naši najmladší vystavovatelia
– ţiaci ZŠ s MŠ Vlčkovce. Cena starostu obce
za najkrajšie jablko bola udelená p. Jozefovi
Miklovičovi za odrodu BOHEMIA.
ZO SZZ vo Vlčkovciach ocenila vecnými
cenami za zmes ovocia a zeleniny p. Viliama
Gingu, p. Jaroslava Kocmála a p. Františka
Smáka. Za krásne tropické rastliny dostali cenu
pani Monika Kubovová a pani Margita
Glassová. Vecné ocenenie sa ušlo i pani
Jarmile Oravcovej za dopestovanie nádherných
bonsaí.
Výbor ZO SZZ vo Vlčkovciach touto cestou vyslovuje poďakovanie všetkým vystavovateľom,
zamestnancom OcÚ a zvlášť starostovi obce Ing. Ivanovi Dobrovodskému za pomoc pri organizovaní
výstavy a všetkým návštevníkom za slová uznania a podpory. Veríme, že niektoré vzorky jabĺk budú
úspešné aj na celoslovenskej výstave, ktorá sa uskutoční posledný októbrový víkend v Trenčíne. Dovidenia
o rok priatelia.

Celoročný zber drevnej hmoty.
V týchto dňoch v lokalite „Opojské smetisko“ otvoril súkromný podnikateľ pán Peter Repiský stredisko
pre skladovanie a spracovanie drevnej hmoty.
Na túto skládku môţu všetci občania bezplatne vyváţať drevnú hmotu (haluzovinu, konáre, pne zo
starých stromov), ktorá bude pri vstupe kontrolovaná, aby sa nestalo, ţe sa na túto skládku vyváţajú aj iné
druhotné suroviny. Pred vývozom je potrebné nahlásiť a dohodnúť si termín vývozu s prevádzkovateľom
na dolu uvedených tel. číslach.
Uvedená lokalita je prístupná pre všetkých občanov a veríme, ţe drevnú hmotu zo záhrad nebudú občania
Vlčkoviec likvidovať pálením vo svojich záhradách. Zároveň je potrebné oznámiť, ţe na základe
nedobrých skúseností nebude obcou zabezpečený jarný zber haluzoviny, tak ako to bolo na jar v tomto
roku. Dôvodom je, ţe odberateľská firma nebola spokojná s kvalitou a to preto ţe „niektorí“ naši občania
na skládky dreva primiešali plasty, stavebný odpad, burinu, trávu a zeminu zo záhrad a tým došlo
k znehodnoteniu štiepkového materiálu.
Veríme, ţe legálnou skládkou drevnej hmoty, ktorú zabezpečí p. Peter Repiský v danej lokalite sa odstráni
spaľovanie v záhradách a vytváranie nelegálnych skládok. Bliţšie informácie vám budú poskytnuté na
niţšie uvedených tel. číslach:
Otváracia doba skládky bude nasledovná:
Pondelok – Piatok - telefonická dohoda na tel č. 0911 251 863, 0911 695 841
Sobota od 14.00 – 16.00 o t v o r e n é

Informácie zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva.
Obecné zastupiteľstvo sa na svojom zasadnutí, konanom dňa 13.septembra 2011,zaoberalo okrem
iného i schválením VZN č. 4/2011 – o niektorých podmienkach chovu a držania psov ktoré je
účinné od 1.11.2011.
Čo je dôležité vedieť pre všetkých držiteľov psov sme z tohto VZN č. 4/2011 vybrali:
Kaţdý pes drţaný nepretrţite viac ako 90 dní na území obce podlieha evidencii psov. Drţiteľ psa je
povinný prihlásiť psa do evidenice v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v
prvej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevaţne nachádza.Vodiť nebezpečného psa mimo
chovného priestoru, alebo zariadenia na chov môţe iba osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne
úkony. Za psa vţdy zodpovedá drţiteľ psa, alebo osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva
dohľad. Osoba, ktorá na území obce vedie psa, alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na
poţiadanie starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva, hlavného kontrolóra obce a poverených
pracovníkov obecného úradu preukázať totoţnosť psa známkou, umiestnenou na obojku. Na
verejnom priestranstve musí byť kaţdý pes vedený na vôdzke. Nebezpečný pes na verejnom
priestranstve musí mať vţdy nasadený náhubok.
Vstup so psom je zakázaný:
Zoznam vyhradených miest na voľný pohyb psov :
Na detské
ihrisko
Vstup so psom je zakázaný:
Do areálu
ihriska
Plocha od Záhumenskej ulice po starú cestu (Čupec)
-nafutbalového
detské ihrisko,
Do areálu
ZŠ
s
MŠ
Vlčkovce
Plocha
vedľa chodníka Dudváh od zdravotného
-do areálu futbalového ihriska,
Do areálu
Obecného
úradu
strediska
po starú cestu (Čupec)
-do areálu Základnej školy s Materskou školou,
Na cintorín
Plocha
za
autobusovými zástavkami na kriţovatke
-do areálu Obecného úradu,
Do zdravotníckych
zariadení
Plocha
vedľa
Trucks servis
-na cintorín,
Bez vôdzky
na
miesta,
kde
sa
zhlukujú
ľudia
Plocha
vedľa
športového areálu ihriska
-do zdravotníckych zariadení,
(vedľa betónového oplotenia)
-bez vôdzky na miesta, kde sa zhlukujú ľudia
Plocha pod Lávkou (Záhumenská ulica)
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly
bezprostredne odstrániť a umiestniť ich do odpadových nádob. Na rôznych miestach v obci,
umiestni obec odpadové nádoby vhodné na zhromažďovanie výkalov a zabezpečí priebežné
hygienické odstraňovanie ich obsahu. Domácnosti, v ktorých sa nachádza viacej psov - poplatok
sa vzťahuje na každého psa samostatne.

Na tomto zasadnutí bol schvalený Doplnok č. 1 k VZN č.3/2010 o udržiavaní čistoty, verejného
poriadku a údržbe verejnej zelene, ktoré je účinné od 1.10.2011. Z tohto VZN vyberáme :
Za zabezpečenie čistoty a údrţby verejných priestranstiev zodpovedá ich vlastník, užívateľ
resp. správca alebo nájomca.
Dvory, záhrady, ich ploty a iné nehnuteľnosti hraničiace s verejným priestranstvom musia byť
upravené a udrţiavané tak, aby nečistota (blato, smeti, prach) nebola na verejné priestranstvo zanášaná
(vetrom, vozidlom) a aby zeleň (konáre stromov, kríkov, burina) neprekáţala chodcom pri pouţívaní
verejného priestranstva, aby nerušila cestnú premávku, nezakrývala dopravné značky.
Stavebný a iný materiál na vykonávanie stavebných a iných podobných prác môţe byť uloţený na
vozovke alebo chodníku len na mieste a za podmienok určených stavebným povolením, povolením na
rozkopávku alebo povolením na pouţitie verejného priestranstva. Stavebné priestory vrátane
priestorov výkopových musia byť označené. Zvyšky stavebného a iného prebytočného materiálu
a zeminy musí právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca stavebné práce pravidelne odváţať a celý
priestor stavby udrţiavať v čistote.
Závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území
a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez prieťahov odstraňovať vlastníci,
správcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností, pokiaľ tieto závady vznikli v dôsledku
znečistenia alebo poveternostnými vplyvmi (poľadovica, sneh apod.).
Na území obce sú všetky právnické a fyzické osoby povinné zabezpečovať kosenie trávnatého porastu,
buriny a náletových drevín na svojich pozemkoch pred kvitnutím (zdravotné hľadisko, vysemeňovanie
do okolitých porastov), a to minimálne dvakrát do roka (do 15. mája a do 31. augusta). V prípade, ţe
porast dosahuje výšku 50 cm je potrebné zabezpečiť kosenie aj viackrát do roka.
Kompletné znenia VZN sú zverejnené na webovej stránke obce, alebo do nich môžete nahliadnuť na
obecnom úrade počas stránkových hodín.
Protihluková bariéra na R1
V súčasnosti prebehlo geodetické zameranie stavby, realizuje sa územné konanie pre stavebné povolenie a
verejné obstaranie na výber dodávateľa. Uvedená stavba by mala byť zaradená ako prioritná stavba Ministerstva
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pre rok 2012. Uvedené informácie boli potvrdené poslancom NR
SR p. Brockom, s ktorým sa uskutočnilo spoločné rokovanie starostov obcí Vlčkovce a Kriţovany nad
Dudváhom. V septembri 2011 bola predloţená obcou Vlčkovce na Ministerstvo dopravy ţiadosť na zníţenie
rýchlosti prejazdu vozidiel po R1 na 90 km /h do ukončenia výstavby protihlukovej bariéry.
Rekonštrukcia posilňovne
Prostredníctvom TJ sa zakúpilo posilňovacie zariadenie do posilňovne, ktoré po rekonštrukcii priestorov bude
sfunkčnené. Suma cca 1000 EUR na nákup zariadenia (600€) a rekonštrukciu (stavebné úpravy 400€) bude
uhradená zo sponzorských príspevkov obce Vlčkovce. Zvýši sa tak kvalita športového priestoru, ktorý vyuţívajú
mladý športovci.
Rekonštrukcia verejného osvetlenia
V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia Verejného osvetlenia v našej obci v rámci projektu
„ Modernizácia majetku obce - obnova verejného osvetlenia.“ Obec Vlčkovce poţiadala MF SR o poskytnutie
dotácie na uvedenú akciu. Obci bolo poukázaných 8000,- € a ďalších 1600 € vyčlenila v rámci rozpočtu obec
Vlčkovce. Po výberovom konaní bola vybraná firma na realizáciu uvedených prác, z 3 uchádzačov z najniţšou
ponukou. Zmluva na uvedené práce bola uzatvorená s p. Jozefom Šušelom. Práce by mali byť ukončené do
13.11.2011. Realizáciou uvedených prác a opravou ďalších svetiel v obci sa zvýši bezpečnosť chodcov
a cyklistov najmä za zníţenej viditeľnosti.
Škola bude mať novú strechu
Tým, ţe budova našej ZŠ s MŠ má viac ako 80 rokov je uţ všetkým známa. Zub času sa podpísal i na streche,
ktorá je v havarijnom stave. Na základe vzniknutej situácie obec Vlčkovce predloţila ţiadosť na Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom projektu “Odstránenie havarijného stavu na budove a
objekte Základnej školy Vlčkovce.” Po vyhodnotení boli pridelené finančné prostriedky z MŠVVŠ SR vo výške
46 105,-€, ktoré budú pouţité na odstránenie havarijného stavu. Bude odstránená stará krytina, zabezpečené
ošetrenie krovu parozábranou, latovanie, nová krytina “Bramac”, okapové ţľaby, zvody a bleskozvod. V rámci
verejného obstarania bola vereným obstarávateľom vybraná, z 3 uchádzačov firma Baurizol s.r.o. Galanta, ktorá
práce zrealizuje do 14.11.2011. Veríme, ţe daným prácam bude naklonené počasie a budú úspešne v termíne
ukončené. Realizáciou uvedenej akcie zveladíme majetok obce a ochránime ho pred ďalším poškodením a
hlavne zvýši sa bezpečnosť ţiakov a návštevníkov areálu ZŠ s MŠ vo Vlčkovciach.

A čo „ Naša“ Farma
Smrdí, smrdí, robte niečo s tým, dokedy to budeme trpieť, prečo to musíme tolerovať, prečo s tým
niečo nerobia? To sú otázky, ktoré sú takmer denne adresované občanmi nielen Vlčkoviec na adresu
obecného úradu, zároveň aj sťaţovanie sa na činnosť prevádzky Farmy Majcichov- prevádzka
Vlčkovce.
Veľmi ťaţko sa odpovedá na otázky, za ktoré súčasné vedenie obce a ani obecné zastupiteľstvo
nemôţe, resp. nebolo pri rozhodnutiach či uţ o zámere, územných či stavebných a neskôr aj
kolaudačných rozhodnutiach, vyjadreniach resp. podmienkach. Je to veľmi zloţitá agenda, ktorú
v značnej miere naši predchodcovia spoločne s príslušnými úradmi značne podcenili. Príčiny, ktoré
ich k tomu viedli môţu byť len ďalšími otázkami “neznalosť, nevedomosť, nezáujem alebo niečo
iné“? Na tieto otázky nemám priestor hľadať odpovede, lebo viacerí z tých, ktorí to mohli ovplyvniť
sa tvária ako mŕtvy chrobák. Problémy vznikli hlavne ich nečinnosťou. Vedenie obce vrátane
obecného zastupiteľstva v roku 2010 sa síce tvárilo ţe činnosť smerom k Farme robili, ale nie všetko
je tak ako bolo prezentované. K tomu aby sa zakryla činnosť bývalých poslancov, tak sa takmer všetci
nominovali do tzv. petičného výboru, ktorý pod záštitou Mgr. Krechňáka sa snaţil veci riešiť. Myslím
si, ţe činnosť petičného výboru sa schovávala za prácou Mgr. Krechňáka, ktorý v značnej miere
vykonával činnosti, zisťovanie a administratívu nielen za seba ako občana Vlčkoviec, ale za celý
petičný výbor, dokonca za funkcionárov obce, ktorým pripravoval podklady. Klobúk dolu pred
činnosťou a postupom Mgr. Krechňáka , ktorý vynaloţil značné mnoţstvo času a úsilia na spracovanie
príslušnej agendy v prospech obce Vlčkovce. Odchodom Mgr. Krechňáka z Vlčkoviec padla celá
činnosť petičného výboru, v ktorom boli začlenení takmer všetci poslanci z predchádzajúceho
zastupiteľstva. A keď som na zasadnutí OZ 13.9.2011 dostal od občana otázku „Čo robí petičný
výbor“? samozrejme som na uvedenú otázku nevedel odpovedať, nakoľko takéto zoskupenie občanov
so mnou nikdy nerokovalo. Ako štatutár obce sa danej činnosti zúčastňovať nemôţem, ale musím
zabezpečovať a vykonávať všetky kroky v zmysle platnej legislatívy, o ktoré sa od nástupu do funkcie
snaţím. Aj napriek odchodu Mgr. Krechňáka z obce i v súčasnosti s ním niektoré veci konzultujem.
Takţe kedy, kde a ako skončila činnosť petičného výboru Vám musia dať odpoveď samotní členovia
tohto zoskupenia. Na zasadnutiach OZ som viackrát vyzval poslancov ale i občanov, ţe som prístupný
kaţdému legitímnemu návrhu resp. podnetu na riešenie zlepšenia ţivotného prostredia obyvateľov
Vlčkoviec, avšak k dnešnému dňu som nedostal ţiadny seriózny podnet. Je to nezáujem občanov?
Veď sú v obci viacerí špecialisti na právo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, ţivotné prostredie. Ale je
to asi tým, ţe mňa sa to netýka, ja tu len bývam, čo je za bránou môjho domu ma uţ nezaujíma.
Farma v súčasnosti prevádzkuje svoje priestory tak, ţe nemá niektoré stavby skolaudované
(kolaudačné rozhodnutia podpísané bývalým štatutárom v roku 2010 boli na základe mimo
odvolacieho konania KSU TT zrušené). Zrušené boli z dôvodu, ţe pri schvaľovaní boli zistené
pochybenia aj zo strany stavebného úradu- obce Vlčkovce. Uvedených vecí sa drţia najmä právni
zástupcovia FM s tým, ţe poukazujú ţe FM realizovala všetky stavby v rámci povolení a kolaudačné
rozhodnutia im boli zrušené na základe pochybenia obce ako stavebného úradu, čo však nie je celkom
pravda.
Čo sa udialo od januára 2011:
V marci 2011 bolo stavebným úradom vykonané miestne zisťovanie o uvedení stavieb do skúšobnej
prevádzky. Na základe zistených rozporov bol stavebník FM vyzvaná na doplnenie ďalších podkladov
tak, aby mohol stavebný úrad rozhodnúť. Prebehlo viacej zisťovaní v rámci stavieb, kde boli
zaznamenané zmetočné údaje a pochybnosti medzi schválením- realizáciou a skutočným prevedením
jednotlivých stavieb.
FM na dané termíny uloţené vo výzve nereagovala, odvolala sa voči súhlasu Obvodného úradu
ţivotného prostredia, aj napriek tomu ţe boli vyzvaní aby predloţili päť podkladov. FM trvá na tom,
ţe niektoré podklady, ktoré ţiada obec ako stavebný úrad- monitorovanie kvality spodných vôd
a hydrogeologický posudok sú nad rámec opatrení, ktoré môţe stavebný úrad- obec vyţadovať a trvala
na vydaní príslušných kolaudačných rozhodnutí. Z rokovania medzi majiteľom FM a ich právnym
zástupcom na OcÚ v septembri 2011 mi bolo oznámené, že v prípade ak obec nebude konať v ich
prospech využijú všetky právne kroky voči obci Vlčkovce ako stavebnému úradu. Dňa 7.10.2011
sme obdrţali oznámenie o podaní sťaţnosti na KSÚ v Trnave na obec Vlčkovce- stavebný úrad.
V závere s upozornením, ţe môţe dochádzať k trestno-právnej zodpovednosti pre podozrenie
z trestného činu zneuţitia právomoci verejného činiteľa.

Čo bolo podniknuté k zlepšeniu situácie v roku 2011 zo strany starostu obce:
-

-

-

-

-

Podnet na Inšpekciu ţivotného prostredia a UKSUP na skladovanie hnoja- vyhodnotené ako
neopodstatnené,
Odpratanie komunálneho odpadu z pevných hnojísk na Vinohrádkoch- aj napriek rozhodnutiu
ObUŢP TT, ţe to má odpratať obec, to realizovala FM- tá nerešpektovala zmluvu so SPF
Výzva na odstránenie hnojiska z obecného pozemku- odstránené,
Výzva aby k. ú. Vlčkovce neboli vydané súhlasy na skládku hnoja vzhľadom
k hydrogeologickému posudku, (ObUŢP TT súhlasy nevydá),
Osadenie dopravného značenia na zákaz prepravy hnojovice cez intravilán Vlčkoviec
( v súčasnosti ţiada FM o odstránenie dopravného značenia- ich moţné odstránenie je v štádiu
riešenia),
Podnet na prešetrenie likvidácie chemickej vody z oplachu kruhovej dojárne( od júna
prešetruje ObUŢP TT). Keďţe o podnete do septembra nerozhodli bol postúpený ďalší
podnet. V septembri sa podnet postúpil na Inšpekciu ţivotného prostredia, chemická voda
pravdepodobne končí s hnojovicou na našich poliach- v štádiu šetrenia,
Podnet na porušenie umiestnenia stohu slamy v ochrannom pásme regulačnej stanice plynu
(ORHaZZ TT- vyhodnotilo umiestnenie v rozpore s príslušnou legislatívou),
Osadenie dopravného značenia na prevoz cukrovej repy mimo obce Vlčkovce(zrealizované)
Podnet na MŢP SR na 118 metrov hlboký vrt v areáli farmy bez príslušných súhlasov- v
štádiu šetrenia,
Podnet zaslaný na UKSUP na neplnenie opatrení uloţených FM – v štádiu šetrenia,
Výzva na spracovanie hydrogeologického posudku obhospodarujúcich území FM - FM
neakceptovala. Posudok bude spoločne vypracovaný pre obce Vlčkovce, Majcichov, Opoj
a Kriţovany nad Dudváhom- realizuje sa,
Výzva na monitoring kvality podzemných vôd v k. ú. Obce Vlčkovce- FM neakceptuje- obec
zabezpečila od odborne spôsobilej osoby vypracovanie štúdie na rozmiestnenie vrtov,
Podnet aby bol FM nariadený monitoring podzemných vôd zaslaný na OUŢP TT - v štádiu
riešenia- podklady postúpené,
Podnet na činnosť pracovníkov ObUŢP TT na nezabezpečenie kontroly – vyhodnotený ako
neopodstatnený,
Podnet na činnosť pracovníka IŢP v Nitre pri kontrole hnojísk- vyhodnotený ako
neopodstatnený,
Výzva na opravy účelových komunikácií a vyhĺbenie priekop, aby nedochádzalo
k podmáčaniu komunikácií (termín do 15.11.2011),
Jednotlivé stavby v rámci areálu FM - v súčasnosti sa čaká na vyhodnotenie sťaţnosti, obec
ako stavebný úrad bude pokračovať v dôslednom zisťovaní a riešení týchto nedostatkov najmä
zistených v technológii pouţitej pri preplachovaní a riedení tuhého separátu hnojovice a to
potrubím, ktoré nebolo v rámci stavebného konania odsúhlasené, likvidácii chemických
a oplachových vôd ako i hnojovice ako produktu z činnosti na daných stavbách ako
i v dôslednom monitorovaní spodných vôd, skutočnom vybudovaní siláţnych ţľabov ale
i ďalších jednotlivých stavieb,
Získavanie relevantných údajov a podkladov ku kvalite pitnej vody v našich studniach,
nakoľko vzniklo podozrenie na zhoršeniu kvality pitnej vody v k. ú Vlčkovce- v štádiu
šetrenia.

O samotnej farme, aby sa jednotlivec dostal do obrazu, by bolo potrebné podstatne viac
rozprávať alebo napísať, čo sa určite nedá na dve strany Občasníka. Takţe aspoň tieto informácie
Vám chcem ako starosta obce predloţiť k oboznámeniu a čiastočne zodpovedať na otázky
A čo „Naša“ Farma.
Viem, ţe aj po prečítaní týchto riadkov si občan povie, ţe nič sa nespravilo pre zlepšenie
kvality ţivota vo Vlčkovciach, ale je to beh na dlhú trať, s tým ţe kaţdý štart má aj svoj cieľ.
Zároveň opätovne vyzývam poslancov , občanov a najmä členov „ petičného výboru“
k predloţeniu legitímnych podnetov a návrhov, čím by sa dalo prispieť k zlepšeniu ţivotného
prostredia v našej obci.
Ing. Ivan Dobrovodský
starosta obce

Kultúrna a športová komisia pri OZ Vlčkovce pripravuje
Október 2011
20.októbra o 15.00 hod v klubových priestoroch posedenie občanov starších ako 80 rokov, pri
príleţitosti Mesiaca úcty k starším.
November 2011
12. novembra OcÚ Vlčkovce za spolupráce Mlyna- catering s.r.o. pripravujú v areáli Motorestu
ESO Vlčkovce „Domácu zabíjačku“, spojenú s ochutnávkou domácich zabíjačkových špecialít, na
ktorú srdečne pozývajú všetkých občanov.
December 2011
4. decembra o 15.00 Vianočné posedenie s dôchodcami, na ktorom vystúpia so svojim hudobným
programom a hovoreným slovom „KRUPANSKÍ ČRPÁCI“.
5. decembra „A príde k nám Mikuláš“ - Mikulášsky večierok pre deti.

Bezplatná právna poradňa
V priestoroch Úradu TTSK bude poskytovať bezplatne právnu poradňu pre všetkých
občanov kraja a subjekty kraja verejný ochranca práv. Ombudsman bude poskytovať
právnu poradňu pre občanov a ďalšie subjekty bezodplatne. Jeho hlavnou úlohou
bude pomôcť občanom v riešení vzniknutých problémov tak, aby sa fyzické aj
právnické osoby domohli bez zbytočných formalít rýchlej právnej ochrany
v prípade, ak sa domnievajú, ţe základné práva a slobody sú porušené konaním,
rozhodovaním alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy.
Ombudsman bude na Úrade TTSK v tomto roku vždy od 8. do 16. hodiny v dňoch:
9. novembra 2011 a 14.decembra 2011
_______________________________________________________________________________
Nástrahy vykurovacieho obdobia
Človek môţe svojím konaním buď pomôcť k vzniku poţiaru alebo jeho vzniku zabrániť.
Vyuţite moţnosť, aby ste Vy a Vaša rodina preţili zimné vykurovacie obdobie spokojne a bez obáv z
poţiarov. Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku poţiarov,
rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy. Podľa štatistiky
poţiarovosti najčastejšími príčinami poţiarov sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna
inštalácia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom, ponechanie detí
bez dozoru a pod. Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW,
raz za:
4 mesiace - spotrebiče na tuhé alebo na kvapalné palivá
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vloţky
12 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vloţkou.
Ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za:
2 mesiace - spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá
6 mesiacov - spotrebiče na plynné palivá
Komín v občasne uţívaných stavbách sa musí čistiť a kontrolovať najmenej raz za dva roky.
Spotrebič sa musí čistiť v lehotách určených v dokumentácii od výrobcu. Ak táto lehota nie je určená
musí sa čistiť v stanovených lehotách.

