1/2012
Veselé veľkonočné sviatky, radosť z jarného slnka a
pohodu Vám prajú poslanci OZ, starosta obce
a pracovníci OcÚ Vlčkovce.
Budeme piť zdravú vodu
Prípravy, rokovania, stretnutia starostov obcí Kriţovany n/D, Vlčkovce, Opoj a Zavar v
predchádzajúcom období s predstaviteľmi TAVOS a.s. neboli márne a zbytočné a teraz
môţeme povedať, ţe pitná voda v krátkej budúcnosti bude tiecť aj vo Vlčkovciach. Investor
stavby TAVOS a.s uţ v týchto dňoch začal s realizáciu stavby "Privádzač vody TrnavaKriţovany n/Dudváhom“ a v krátkej dobe začne i s jednotlivými obecnými vodovodmi a to v
obciach Vlčkovce, Opoj a Kriţovany n/D. Okrem samotných nových celoobecných vodovodov v 3 obciach
bude realizovaný i samostatný prívod na napojenie obecných vodovodov v Zavare a Šúrovciach. Preto uţ v
blízkej budúcnosti budeme môcť prehlásiť "Konečne bude pitná voda." Súčasťou financovania projektu vo
Vlčkovciach je okrem celoobecných rozvodov aj pripojenie jednotlivých rodinných domov (max. 1m na
pozemok kde by mala byť kontrolná šachta s vodomerom. Vybudovanie šachty ako i domácich rozvodov si
bude zabezpečovať technicky, stavebne i finančne kaţdá domácnosť- ţiadateľ (podrobnejšie informácie
budú priebeţne oznamované). Obecný úrad plánuje zvolať stretnutie občanov s dodávateľom a investorom
a to v krátkej dobe keď bude zrejmý harmonogram prác zo strany dodávateľa, tak aby kaţdá domácnosť
mala dostatočný časový priestor na prípravu a vybavenie potrebných formalít, ako aj informácie o
technickom a časovom priebehu výstavby, predpokladaných obmedzeniach a pod. Všetky informácie budú
taktieţ priebeţne zverejňované na úradnej tabuli obce ako i na web stránke obce Vlčkovce. Práce by mali
byť uskutočnené a skolaudované do konca roka 2013.

Vypočujte si hlásenie miestneho rozhlasu
V poslednej dobe ste zaznamenali nekvalitné fungovanie obecného rozhlasu. Opakovane máme ohlasy zo
strany niektorých obyvateľov, ţe hlásenie je nezrozumiteľné. Na rok 2012 neboli v rámci rozpočtu
vyčlenené finančné prostriedky na rekonštrukciu miestneho rozhlasu.
Po obhliadke zariadenia odborne spôsobilou osobou, keď sme skúšali závady odstrániť, bolo zistené, ţe
miestny rozhlas vykazuje závady, ktoré nie je moţné opraviť. Na základe uvedeného bola poslancami OZ
Vlčkovce predbeţne odsúhlasená rekonštrukcia miestneho rozhlasu ako celku. V predchádzajúcom období
bolo oslovených niekoľko firiem o vypracovanie predbeţných kalkulácií nákladov na uvedenú akciu.
Následne bude zabezpečené verejné obstarávanie na výber konkrétneho dodávateľa a uzavretá zmluva na
dodávku diela. Keďţe uvedený proces je zdĺhavý ţiadam občanov o toleranciu a strpenie kvality podávania
informácií prostredníctvom miestneho rozhlasu a verím, ţe v krátkej dobe bude zabezpečená realizácia
rekonštrukcie miestneho rozhlasu.
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

Rekonštrukcia priestorov na Zdravotnom stredisku
V decembri 2011 na základe ţiadosti obce Vlčkovce bola pridelená a schválená z rezervy Úradu vlády
SR dotácia na akciu "Rekonštrukcia zdravotného strediska a časti suterénu vo Vlčkovciach". Na
uvedenú dotáciu bola uzatvorená dohoda medzi Úradom vlády SR a obcou Vlčkovce, ktorá po
zverejnení nadobudla účinnosť. Uvedená dotácia bola schválená vo výške 15 000 Eur. Práce na
zdravotnom stredisku budú ukončené do 31.marca 2012. K uvedenej sume boli doplnené finančné
prostriedky z rozpočtu obce a bola zrekonštruovaná časť inţinierskych sietí v nebytových priestoroch
ako i príprava na budúcu rekonštrukciu bytových priestorov, ktoré sú v majetku obce Vlčkovce.
Uvedená akcia zabezpečila zvýšenie komfortu ako i úsporu nákladov v priestoroch zdravotného
strediska. Po ukončení prác budú dané k uţívaniu i nebytové priestory pre občanov Vlčkoviec.
Následne plánujeme pristúpiť k rekonštrukcii dvoch bytov, ktorá je však podmienená finančnými
prostriedkami, a to moţným získaním dotácii resp. vyčlenením finančných prostriedkov z rozpočtu
obce čím taktieţ príde k zhodnoteniu majetku obce, tak aby mohol byť tento riadne vyuţívaný.

JEDLÁ STARÝCH MATERÍ 2012
Dňa 18.2.2012 sa uskutočnil ďalší ročník
ochutnávky „Jedlá starých materí“ ktorého sa
organizačne zhostila obec Pusté Úľany. Tak
ako po minulé roky boli zastúpené všetky obce,
ktoré sa danej, veľmi úspešnej akcie
zúčastňujú. Okrem domácich Pustých Úľan,
Pavlice, Veľký Grob, Abrahám, Hoste,
Majcichov, Opoj a taktieţ naša výprava
z Vlčkoviec.
Vzhľadom
k priestorovým
kapacitám sály sa za kaţdú obec mohlo
zúčastniť maximálne 10 účastníkov, ktorí
prezentovali vyrobené a prinesené jedlá. Akcia
bola spríjemnená kultúrnym programom, kde vystúpila spevácka skupina Úľančanka, program si
pripravili aj deti z miestnej základnej školy. Prekvapením bolo vystúpenie operetného speváka p.
Ivana Oţvolda, ktorý zaspieval niekoľko známych slovenských evergreenov. Na záver zaspieval p.
Mgr. Peter Fán- učiteľ zo ZŠ v Pustých Úľanoch spolu s dvoma talentovanými dievčatami. Všetky
prinesené jedlá pred ich ochutnaním poţehnal kňaz z miestnej farnosti Mgr. Jozef Kolpák.
Našu Vlčkovskú výpravu reprezentovali:
Veronika Krajčovičová - Klobása s kyslou
kapustou a domácim chlebom,
Veronika Fuknová - Šamróle,
Margita Glasová - Plnený kapustný list,
Silvia Dudášová- Scískance, Domáca
vaľkaná štrúdľa,
Zdenka Štefunková - Mäsová roláda
v lístkovom ceste, Domáce zemiakové
lokše,
Lucia Falathová - Kysnuté slané
trojuholníky,
Alžbeta Richtariková - Veľkonočný veniec,
Falošná husacia pečienka,
Daniela Kvetanová - Pajgle, Laskonky,
Ivana Dobrovodská- Ťahaná štrúdľa,
Valéria Dobrovodská- Častkovské rožteky, Odpaľované venčeky.
Obec Vlčkovce zabezpečila tortu v tvare knihy s erbom našej obce, ktorá zoţala obdiv všetkých
účastníkov. Pred ukončením akcie prevzal ţezlo ( symbolickú varešku) k organizácii ďalšieho ročníka
starosta obce Opoj, kde sa akcia uskutoční v roku 2013.
Ďakujem všetkým účastníčkam, ktoré sa podieľali na reprezentácií našej obce na úspešnej akcii “Jedlá
starých materí 2012“.

Fašiangové obdobie sa skončilo – basu sme pochovali
Fašiangové obdobie začína po sviatku
Troch kráľov a končí Popolcovou
stredou. Na znak toho, ţe počas
nastávajúceho pôstu je zábava pri
muzike
zakázaná,
sa
zvykne
pochovávať
basa.
Táto fašiangová tradícia sa zachovala
aj v našej obci a nijak inak tomu
nebolo
ani
tento
rok.
Tohtoročné fašiangové slávnosti sa v
našej obci začali v sobotu 18.
februára
sprievodom
maškár.
Maškary sa stali neoddeliteľnou
súčasťou fašiangových slávností v
našej obci. Za zvukov veselej
muziky, v podaní harmonikára p. Tornóciho, sa fašiangový sprievod masiek, ktorý tvorili členovia TJ
Vlčkovce, pohol po dedine a pýtali „ pod šable“. Tak ako býva dobrým zvykom maškary vytancovali
nejednu gazdinku, za čo ich počastovali pohárikom niečoho ostrejšieho, ale ušlo sa aj nejaké to eurko.
Týmto sprievodom sa fašiangy v našej obci neskončili, ale v utorok vyvrcholili v sále Obecného úradu
kultúrnym podujatím spojeným so zábavou a tradičným pochovávaním basy. V réţii pani MUDr.
Dariny Marušiakovej sa niesli sálou veselé pesničky speváckej skupiny Vlčkovanka za doprovodu p.
Joţka Šuleca ako i humorné predvedenie scénok so skvelým hereckým výkonom p. Silvie Dudášovej,
p. Gitky Glasovej, p. Ţofky
Vaškovej a p. Joţka Gabriela.
Vyvrcholením celého programu
bolo uţ tradičné pochovanie basy.
„Smútočný sprievod“ v doprovode
farára a jeho miništranta, v podaní
p. Rudolfa Kriţanoviča a Jaroslava
Jakubecha, sa v sále objavil uţ o
22.00 hod. a basu pochovali ako sa
patrí. Zábava však pokračovala aţ
do polnoci. Do tanca aj na
počúvanie hral pán Kalapoš so
svojou speváčkou. Fašiangovou
zábavou sme poloţili bodku za
veselým fašiangovým obdobím a
nastáva 40-dňový pôst. Basa oddychuje aţ do Veľkej noci, kedy sa opäť začína obdobie veselenia.
Touto cestou by sme chceli poďakovať Kultúrnej a športovej komisii pri OZ vo Vlčkovciach, členom
TJ Vlčkovce ako i všetkým účinkujúcim a všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali.

Pozývame Vás
ZO SZZ Vlčkovce organizuje
Verejnú výstavy vín
spojenú s degustáciou,
ktorá sa uskutoční v sobotu 24.marca 2012 v spoločenskej miestnosti
Obecného úradu v čase so začiatkom o 15.00 hod.
Pozývame Vás na ochutnávku víťazných vín a dobré občerstvenie.

Vlčkovská klobása 2012
Dňa 11. februára 2012 sa uskutočnil II.
ročník súťaţe „Vlčkovská klobása“.
Organizačný výbor v zloţení Ivan
Dobrovodský, Anton Richtárik, Ivan
Štefunko so svojim tímom pripravili v
spoločenskej miestnosti Obecného úradu
Vlčkovce stretnutie „amatérskych“
výrobcov klobás. Do súťaţe sa prihlásilo
a bolo prezentovaných 39 vzoriek klobás
nielen z Vlčkoviec, ale zastúpené boli
Trnava, Hlohovec, Nitra, Sereď a
Lučenec. Nebola povinnosť uviesť
štruktúru a zloţenie klobás, miesto
výroby ani receptúru, ale všetci
súťaţiaci prezentovali nimi donesené klobásy. Hodnotenie zabezpečovala odborná porota v zloţení :
Ing. Pavol Kvasnica – konateľ firmy Progast a 2 zástupcovia tejto firmy, ktorá je známa výrobou
korenín, šéfredaktor Trnavského hlasu p. Gabriel Kopúnek, zástupca starostu p. Peter Dano a starosta
obce Ivan Dobrovodský. Zároveň všetci súťaţiaci vybrali cenu súťaţiacich – a to klobásu, ktorá
najviac chutila súťaţiacim. Hodnotené boli vôňa, chuť, vzhľad a celkový dojem. Ocenené boli klobásy
na 1. aţ 3 mieste na základe hodnotenia odbornej poroty a klobása na 1. mieste vybraná súťaţiacimi.
Odborná porota určila nasledovné poradie :
1.miesto Tomáš Bočko
2.miesto Ján Brocka
3. miesto Ferdinand Nemetz
Cenu súťažiacich získal Tibor Demovič
V rámci akcie sa účastníci rozhodli prispieť dobrovoľným
finančným príspevkom v celkovej sume 255 EUR a 500
forintov, ktoré budú venované Základnej škole s materskou
školou Vlčkovce. Poďakovanie patrí firme PROGAST s.r.o.,
ktorá venovala vecné ceny pre najlepších súťaţiacich, Ivanovi
Štefunkovi a Antonovi Richtárikovi, ktorí pripravili výborný
guláš z daniela, organizačnému tímu, ktorí zabezpečoval
prípravu priestorov, sladké zákusky i slané občerstvenie a
samozrejme aj „tekuté“ na zabezpečenie pitného reţimu. Pekárenské výrobky sponzorsky dodala firma
Takáč a syn. Poďakovanie patrí i Obecnému úradu za poskytnutie priestorov ako i materiálnotechnickú podporu. Väčšina prítomných zhodnotila uvedenú akciu ako veľmi úspešnú s tým, ţe uţ
pripravujú nové receptúry, aby boli na III. ročníku, ktorý sa uskutoční vo februári 2013 ešte
úspešnejší.
___________________________________________________________________________

Začalo sa jarné upratovanie
Jarný zber nadrozmerného komunálneho odpadu prostredníctvom
veľkokapacitných kontajnerov bude na území obce od 13. 4. do 15. 4. 2012.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stanovištiach.
Do kontajnerov je zakázané ukladať bielu a čiernu techniku, oleje, farby, pneumatiky
a drevnú hmotu.
Uskladnenie drevnej hmoty je možné vždy v sobotu v čase od 14.00-16.00 v areáli tzv.
Opojského smetiska, kde má priestory na uskladnenie p. Peter Repiský., resp. po dohode na
t. č. 0911 251 863.

Potravinová pomoc aj vo Vlčkovciach
Obec Vlčkovce sa do projektu potravinovej pomoci zapojila v júni 2011. O tomto sme našich občanov
informovali prostredníctvom miestneho rozhlasu, úradnej tabule a webovej stránky obce. V priebehu
troch mesiacov sa občania mohli prihlásiť na Obecnom úrade so ţiadosťou o potravinovú pomoc.
Potravinová pomoc nám mala byť distribuovaná prostredníctvom
charitatívnej organizácie Sluţby boţieho milosrdenstva Lackov, v
septembri však uţ táto organizácia z technických príčin nedokázala
zabezpečiť distribúciu potravinovej pomoci, a od tej doby aţ do
januára 2012 nebolo moţné vydávať potravinovú pomoc na
západnom Slovensku. Do projektu potravinovej pomoci sa od
januára 2012 zapojila charitatívna organizácia - Slovenská
katolícka charita, s ktorou sme dohodli poskytnutie potravinovej
pomoci pre našich občanov. Dňa 31.1.2012 sme za pomoci obce Kriţovany nad Dudváhom, ktorá
zabezpečila sponzorsky dopravu, doviezli 0,8 ton múky a 0,8 ton cestovín. Uvedená pomoc bola
následne vydaná všetkým občanom, ktorí v minulom roku o pomoc zaţiadali. Slovensko prvýkrát
čerpalo z Programu potravinovej pomoci pre najodkázanejšie osoby v roku 2011. Uţ je prijatý aj
predbeţný záväzok na rok 2012, o finálnej čiastke sa však ešte rozhoduje, takţe o moţnosti čerpať
potravinovú pomoc aj v roku 2012 budú občania včas informovaní.
Na žiadosť p. Mariana Miškolciho zverejňujeme list, ktorý bol doručený na Obecný úrad vo
Vlčkovciach so žiadosťou o jeho zverejnenie vo Vlčkovskom občasníku.
Verejné poďakovanie od pána Mariana Miškolciho starostovi OÚ Vlčkovce, p. Ing. Ivanovi
Dobrovodskému a 3 poslancom OZ p. Ing. Michalovi Bilčíkovi, p. Ing. Stanislavovi Černému a p. Mgr.
Rudolfovi Bottovi.
Verejne chcem poďakovať starostovi OÚ za to ţe konečne po 12 rokoch dávania ţiadostí
( od r. 1999) o prevod pozemku č. 294/1, ktorú som riadne odkúpil a zaplatil v roku 1972, a doposiaľ
nemám prevedený do osobného vlastníctva, konečne prijalo OZ uznesenie č. 56/2011 o prevod pozemku do
osobného vlastníctva formou kúpno-predajnej zmluvy za 1 € tak ako som ţiadal uţ 12 rokov.
Kaţdý občan i dieťa vie, ţe keď si niečo kúpi tak je to jeho vlastníctvo. Iba vo Vlčkovskom zastupiteľstve
sú poslanci, ktorí majú iný názor. Preto pri hlasovaní o mojej ţiadosti boli za iba 3, ďalší 3 boli proti a ďalší
3 sa zdrţali. Preto by som rád poďakoval tým 3 p. Ing. Michalovi Bilčíkovi, Ing. Stanislavovi Černému
a Mgr. Rudolfovi Bottovi, ktorí sa zachovali čestne a tým ďalším 6 poslancom chcem poďakovať, ţe
ukázali svoje charakterové vlastnosti ako sa dodrţiava daný sľub pred voľbami, ţe budú obhajovať záujmy
a riešiť problémy občanov. Zradili svoj sľub a svoje slovo ako Judáš keď zradil. Dúfam ţe v budúcom
volebnom období uţ si zvolíme poslancov OZ ktorí budú svoje sľuby aj plniť. V iných obciach je
normálne ţe takéto ţiadosti schvaľujú jednohlasne. Ešte raz chcem poďakovať starostovi a tým 3 čestným
poslancom a zostávam s pozdravom. Viac ľudskosti by nezaškodilo v OZ.
Marian Miškolci, v.r.

List je uverejnený v plnom znení, názor autora nemusí byť totožný s názorom
vydavateľa tohto periodika.

Pre informáciu uvádzame text uznesenia OZ Vlčkovce č.56/2011 aj s hlasovaním
UZNESENIE č. 56/2011
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Vlčkovce,
ktoré sa konalo 13.09.2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vlčkovciach
súhlasí
s predajom pozemku v katastrálnom území Vlčkovce, parc.č. 294/1 – orná pôda, vo výmere
595 m2 vo vlastníctve obce Vlčkovce žiadateľom p. Mariánovi Miškolcimu a p. Zite Miškolciovej
za sumu 1,- €. Vypracovanie kúpnej zmluvy a návrh vkladu do katastra nehnuteľností zabezpečí
kupujúci, pričom náklady znáša v plnej výške.
Prítomní: 9

Za:3

Proti:3

Zdržal sa:3

Ako sme volili vo VOĽBÁCH NR SR 2012
Volieb do Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. marca 2012 sa v obci Vlčkovce zúčastnilo 674
z 1 044 oprávnených voličov, čo predstavuje 64,55 % oprávnených voličov. Kandidujúcim politickým
stranám bolo odovzdaných 666 platných hlasov. Jednotlivé politické strany získali nasledovný počet
hlasov :
SMER - sociálna demokracia
313, t.j. 46,99 %
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti
111, t.j. 16,66 %
Kresťanskodemokratické hnutie
73, t.j. 10,96 %
Sloboda a Solidarita
40, t.j.
6,00 %
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 35, t.j.
5,25 %
Slovenská národná strana
27, t.j.
4,05 %
MOST – HÍD
12, t.j.
1,80 %
STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ
11, t.j.
1,65 %
Národ a Spravodlivosť - naša strana
10 , t.j.
1,50 %
Ľudová strana Naše Slovensko
8, t.j.
1,20 %
99% - občiansky hlas
6, t.j.
0,90 %
Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
5, t.j.
0,75 %
Komunistická strana Slovenska
4, t.j.
0,60 %
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
3, t.j.
0,45 %
Zelení
2, t.j.
0,30 %
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ
2, t.j.
0,30 %
Strana zelených
2, t.j.
0,30 %
Robíme to pre deti - SF
1, t.j.
0,15 %
Obyčajní ľudia
1, t.j.
0,15 %

Politické subjekty Náš kraj, Strana + 1 Hlas, Strana demokratickej ľavice, Strana Rómskej únie na Slovensku,
Strana občanov Slovenska, Strana maďarskej koalície a Strana ţivnostníkov Slovenska nezískali v našej obci
ţiaden hlas.

Požiadali sme o dotácie
V súlade s článkom III. všeobecne záväzného nariadenia Trnavského samosprávneho kraja č.7/2006 o
poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho kraja v znení Dodatku č. 1 zverejňuje Trnavský
samosprávny kraj (ďalej len „TTSK“) výzvu
na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu TTSK,
poskytnutú v roku 2012 na financovanie projektov realizovaných v rámci programu TTSK.
Obec pripravila a podala päť projektov - Na podporu kultúrnych a umeleckých aktivít – 1 projekt, Na
podporu mládežníckych aktivít -2 projekty, Na podporu športových aktivít -1projekt, Na podporu
zdravia a prevencie chorôb-1 projekt.
Jeden projekt so zameraním na mládež- „ Škola v prírode“ podala Mgr. Petra Slížová za ZŠ s MŠ vo
Vlčkovciach v spolupráci s OcÚ Vlčkovce.
Na konci decembra 2011 vypracoval starosta obce projekt na žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality- kamerový systém v obci. V prípade
úspechu projektu bude v obci osadených niekoľko kamier, ktoré môžu napomôcť pri znižovaní
kriminality, zvyšovaní bezpečnosti občanov a ochrany majetku vo vlastníctve obce, ale aj občanov našej obce.

_____________________________________________________________
Detský areál Vĺčik - oznam
Vzhľadom k prácam na úprave terénu bude detský areál
v priestoroch futbalového ihriska otvorený až 1.mája 2012.
Touto cestou žiadame rodičov a deti o porozumenie.

Rozpis futbalových zápasov - jar 2011/2012
„ A“ mužstvo
14.kolo : nedeľa 25.3.2012 o 15:00
D.Orešany -Vlčkovce

Žiaci
12.kolo : sobota 24.3.2012 o 13:00
Špačince - Vlčkovce

15.kolo : nedeľa 1.4.2012 o 15:30
Vlčkovce - Naháč

13.kolo : nedeľa 1.4.2012 o 13:00
Vlčkovce - Majcichov

16.kolo : sobota 7.4.2012 o 15:30
Buková - Vlčkovce

14.kolo : nedeľa 8.4.2012 o 13:30
Voderady - Vlčkovce

17.kolo : nedeľa 15.4.2012 o 15:30
Vlčkovce – D.Dubové

15.kolo : nedeľa 15.4.2012 o 13:00
Vlčkovce - Brestovany

18.kolo : nedeľa 22.4.2012 o 16:00
Borová - Vlčkovce

16.kolo : sobota 21.4.2012 o 16:00
Bučany - Vlčkovce

19.kolo : nedeľa 29.4.2012 o 16:00
Vlčkovce – H.Dubové

17.kolo : nedeľa 29.4.2012 o 13:30
Vlčkovce - Kopánka TT

20.kolo : nedeľa 16.5.2012 o 16:30
Lovčice - Vlčkovce

18.kolo : sobota 5.5.2012 o 16:30
H.Orešany - Vlčkovce

21.kolo : sobota 12.5.2012 o 16:30
Vlčkovce - Pavlice

19.kolo : nedeľa 13.5.2012 o 14:30
Zvončín - Vlčkovce

22.kolo : nedeľa 20.5.2012 o 10:30
Šúrovce „B“ - Vlčkovce

20.kolo : sobota 19.5.2012 o 17:30
Vlčkovce - B.Kostol

23.kolo : nedeľa 27.5.2012 o 17:30
Bíňovce - Vlčkovce

21.kolo : sobota 26.5.2012 o 17:30
Cífer - Vlčkovce

24.kolo : nedeľa 3.6.2012 o 17:30
Vlčkovce – Slávia TT

22.kolo : nedeľa 3.6.2012 o 15:00
Vlčkovce - Košolná

25.kolo : nedeľa 10.6.2012 o 17:30
Dlhá - Vlčkovce
26.kolo : sobota 16.6.2012 o 17:30
Vlčkovce - Radošovce

Akékoľvek zmeny v hracích dňoch alebo časoch budú oznámené minimálne 1 týždeň vopred na
internetovej stránke TJ Vlčkovce alebo miestnym rozhlasom !

__________________________________________________________________________
Vypaľovanie trávy je nezákonné!
Vypaľovanie trávnatých porastov a pálenie odpadu z lístia, trávy a konárov zo záhrad je nezákonné.
Pripomíname, ţe jarné obdobie je spájané so zvýšeným výskytom poţiarov spôsobených najmä
vypaľovaním suchej trávy, biologického odpadu zo záhrad a iných trávnatých porastov. Obec apeluje
na občanov a verejnosť, aby sa vyhli vypaľovaniu, ktoré ničí ţivotné prostredie a zabíja ţivočíchy,
medzi ktorými sú mnohé chránené, ohrozuje ľudské ţivoty a môţe spôsobiť obrovské hospodárske
škody. V súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré vypaľovanie trávy, porastov ako aj
spaľovanie odpadov z domov a záhrad zakazujú. V neposlednom rade dochádza k porušeniu VZN
obce Vlčkovce č. 5/2011. Občania ktorí budú porušovať príslušné zákony budú sankcionovaní
v zmysle platnej legislatívy.

Termíny zasadnutí OZ v roku
2012
17.4.2012
26.6.2012
11.9.2012
30.10.2012
19.12.2012
Zasadnutia OZ sú zásadne
verejné ( zákon č.369/1990 Zb.)
o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Pozvánky
s plným znením programu sú
zverejňované na úradnej tabuli,
webovej
stránke
obce
a prostredníctvom
miestneho
rozhlasu vždy minimálne 3 dni
pred zasadnutím OZ.

Pozor na zlodejov smetných
nádob!
Na začiatku tohto mesiaca v deň
vývozu komunálneho odpadu
niektorých našich občanov nemilo
prekvapil fakt , že im boli ukradnuté smetné nádoby. Celkovo
bolo odcudzených 8 ks plastových nádob na komunálny
odpad. Radi by sme touto cestou apelovali na občanov aby si
dávali pozor na svoje smetné nádoby, nakoľko v prípade ich
odcudzenia si občan musí novú smetnú nádobu zakúpiť,
pričom v súčasnej dobe je cena za jednu 120l plastovú
nádobu vo výške 34,80€.
-----------------------------------------------------------------------Miestne dane a poplatky - Pozor, nový zákon prikazuje
sankcie!

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, upozorňuje aj
touto cestou občanov, ţe s účinnosťou od 1.1.2012 v zmysle § 154
ods. 1 zákona č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) sa
správneho deliktu dopustí ten, kto nesplní oznamovaciu povinnosť, nepodá daňové priznanie
v ustanovenej lehote alebo uvedie v daňovom priznaní daň niţšiu ako mal uviesť. Podľa zákona č.
582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
vlastníci nehnuteľností, ktorí v roku 2011 nadobudli pozemok, stavbu, byt alebo inú nehnuteľnosť a
vklad do katastra sa uskutočnil do 31.12.2011 alebo mali inú zmenu skutočností rozhodujúcich pre
daňovú povinnosť (napr. vydanie stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, realizácia drobnej
stavby, zmena výmery pozemku, zmena druhu pozemku a pod.) boli povinní podať daňové priznanie k
dani z nehnuteľností do 31. januára 2012. Vlastníci psov starších ako 6 mesiacov sú povinní splniť si
oznamovaciu povinnosť do 30 dní. Poplatník k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku túto povinnosť a takisto zmeny uţ
ohlásených skutočností ohlásiť. Obec pri kontrole daňových priznaní, oznamovacích povinností
a miestnym zisťovaním zistila, ţe nie všetci daňovníci si svoju povinnosť splnili. Upozorňujeme
daňovníkov, aby si prekontrolovali daňové priznania a oznámenia a odstránili prípadné nedostatky.
Inak sa dopustia správneho deliktu, za ktorý s účinnosťou od 1.1.2012 (§155 ods. 1 zák. 563/2009 Z.
z. v znení neskorších predpisov) je správca poplatku povinný uloţiť pokutu. Tá sa môţe vyšplhať aţ
do výšky 3000,- € v závislosti od stanovenej výšky dane či poplatku a závaţnosti správneho deliktu.
Udržiavanie poriadku a čistoty na území obce- výňatok z nariadenia obce VZN č.3/2010
◄ 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,
◄ 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,
◄ Znečisťovať verejné priestranstvá odpadovými vodami, fekáliami zvierat, splaškami a inými
znečisťujúcimi tekutinami, zákaz sa vzťahuje aj na umývanie a čistenie vozidiel kaţdého druhu na
verejných priestranstvách.
Obec môţe právnickej osobe, fyzickej osobe, fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uloţiť pokutu
podľa platnej legislatívy alebo postúpiť na konanie vecne a miestne príslušnému orgánu. Porušenie
ustanovení tohto VZN sa posudzuje ako priestupok proti verejnému poriadku.

