Vážení spoluobčania,
Prelom rokov je u každého z nás obdobím,
kedy sa obzrieme späť za odchádzajúcim starým
rokom, hodnotíme a bilancujeme to dobré, čo
sme prežili, zamýšľame sa aj nad tým menej
dobrým a dávame si tiež rôzne predsavzatia
a ciele do roku nadchádzajúceho. Rovnako je to
aj v živote obce. Preto mi dovoľte, aby som Vás
informovala o niektorých, pre obec významných
udalostiach minulého roka a čiastočne predstavila
zámery na rok 2018.
Skôr, ako pristúpim ku konkrétnemu hodnoteniu uplynulého obdobia mi dovoľte, aby som
poďakovala tým, ktorí nám počas celého roka akoukoľvek formou pomáhali:
Ide predovšetkým o Poľnohospodárske družstvo a jeho členov, bez výdatnej pomoci ktorých
by sme veľa zrealizovaných prác urobiť nevedeli. Ich technika, rady, členovia a aj sponzorská
pomoc pri mnohých akciách, či spolupráca s družstevným obchodom Vesna, nám veľmi pomohli a
pomáhajú.
Rovnaké poďakovanie patrí aj pedagogickému zboru Základnej a Materskej školy, žiakom,
rodičom, členom Občianskych združení, ktorí tiež mnoho akcií organizovali, prípadne vystúpeniami
detí a ich programom, pripraveným pri rôznych príležitostiach, im dodali dôstojný rámec.
Jednota dôchodcov patrila aj vlani k najaktívnejším organizáciám. Pod ich záštitou, ich
aktivitou, nápadmi, pomocou a najmä ich prácou sa v dedine urobil kus statočnej práce. Ďakujeme.
Poďakovanie patrí aj cirkevným predstaviteľom obce, najmä pánovi farárovi Meliškovi, ktorý
nás svojou účasťou a prívetivým slovom povzbudzoval.
Najväčšie poďakovanie patrí ale všetkým Vám – spoluobčanom, ktorí ste akoukoľvek
formou – nápadom, radou, dobre mienenou kritikou, sponzorstvom, pomocou, či rukou priloženou
k dielu pomáhali zlepšovať život všetkých nás.
Takto spoločne a na základe Vašich podnetov sme aspoň čiastočne opravili výtlky na
cestách, čiastočne upravili verejné priestranstvá, vybudovali prístrešok na dolnom cintoríne,
obnovili ochranné nátery dreva prístreškov na ďalších 2 cintorínoch, zabezpečili odvoz
nepotrebného elektro odpadu, pustili sa do rekonštrukcie zastaraného verejného osvetlenia,
s pedagógmi, rodičmi a aktivistami sme čiastočne zrekonštruovali Materskú škôlku, drobné
stavebné úpravy Základnej školy a celkovú rekonštrukciu vykurovania v nej. Upravili sme priestor
pred vchodom do Materskej školy a evanjelického kostola, ochranný náter si vypýtal aj plot
horného cintorína, opravu a rekonštrukciu potrebovali aj lavičky a osvetlenie vedľa chodníka pred
kultúrnym domom, ako aj centrálny elektronický zabezpečovací systém kultúrneho domu,
Obecného úradu, jeho dvora a Školskej jedálne.
V takýchto a podobných aktivitách sa bude niesť aj rok, ktorý je pred nami.
Plánujeme dokončiť výmenu existujúcich svietidiel verejného osvetlenia, ktoré už nespĺňajú
parametre určené európskymi normami, či už technológiou, parametrami svietivosti, ale aj výškou
umiestnenia svietidiel, ktorá je normou neprípustná. Sú poruchové, majú vysoký príkon, teda
potrebujú viac ampérové ističe, čo všetko predražuje náklady na verejné osvetlenie. Nové LED
svietidlá sú spotrebou elektriky o polovicu úspornejšie, lacnejšie, ističe môžu byť paušálnymi
poplatkami menej nákladné a 5 ročná záruka nám ušetrí náklady na prípadné opravy. V prvej
etape, ktorú už realizujeme, budú vymenené a umiestnené do normou požadovanej výšky všetky
teraz existujúce svietidlá. V uličkách za 24 W LED a na hlavnej ceste za 45 W LED svietidlá. Na

niektorých exponovaných miestach, ako sú križovatky, ulička pri parku, kopec, chodník ku škole,
miesta, kde boli doterajšie neóny od seba veľmi ďaleko a pod. budú svietidlá doplnené.
- V druhej etape urobíme rovnakým spôsobom výmenu svietidiel v Medveckom a následne
budeme dopĺňať svietidlá tak, aby sme do termínu určeného Európskou úniou mali verejné
osvetlenie v obci v poriadku.
- Začneme postupne vymieňať okná na Základnej škole, obnovíme jej oplotenie.
- Opravíme chodník z hlavnej cesty do uličky /cez Môstoky/ vedľa Hostinca u Deda.
- Zrekonštruujeme a ponatierame železné konštrukcie mostov.
- Na cintorínoch a v Ľudovom dome osadíme suché WC.
- Zrekonštruujeme plot na dolnom cintoríne.
- Dokončíme úpravu verejných priestranstiev, parku pred MŠ a verím, že budeme mať dosť síl
a financií aj na opravu strechy MŠ, fasády MŠ ako aj dvora MŠ.
- Začneme budovať amfiteáter v Ľudovom dome.
- S pomocou euroofondových, či iných dotácií snáď vybudujeme zberný dvor, obecné
kompostovisko a obnovíme vozový park obce malou technikou, ktorá bude slúžiť nám všetkým.
Rozpracované máme tiež rokovania:
- o možnej výstavbe nájomných bytov, či nízko štandardných bytov,
- o oprave mraziacej technológie v Dome smútku,
- o oprave autobusových zastávok, o označení ulíc, inštitúcií a budov v obci,
- o zabezpečení celoplošného kvalitného kamerového systému monitorovania obce,
- o možnostiach vybudovania čističky odpadových vôd pre obec.
Určite som na mnohé zamýšľané aktivity pozabudla, ak budú aktuálne, včas sa o nich dozviete.
Privítam tiež Vaše nápady, doplnenia, poznatky a predstavy, čo by sa v obci malo robiť, vybudovať,
zrealizovať. Pre tento účel už celý rok 2017 a aj v tomto roku, sú určené predĺžené úradné hodiny
Obecného úradu v stredu do 18.00 hod. Tento čas je vyhradený pre Vás občanov aj na rozhovor so
starostkou o Vašich predstavách smerovania obce.
Rok 2017 v rôznych číselných ukazovateľoch:
Počet obyvateľov k 31.12.2016: 809, počet obyvateľov k 31.12.2017: 787, pokles o 22.
Štruktúra obyvateľov obce:
Vek od - do
Muži
0 - 10
53
11 - 20
49
21 - 30
47
31 - 40
69
41 - 50
51
51 - 60
50
61 - 70
54
71 - 75
8
76 - 80
3
81 - 85
2
86 - 90
0
91 - 95
1
96 - 100
0
SPOLU
387

Ženy
53
41
58
57
53
49
48
15
13
7
4
1
1
400

Spolu
106
90
105
126
104
99
102
23
16
9
4
2
1
787

V roku 2017 sa v našej obci narodilo 8 detí z toho 3 dievčatká a 5 chlapcov:
Meno a priezvisko
Číslo domu
Dátum narodenia
Hana Fábryová
279
13.01.2017
Timothy Vudi
264
19.04.2017
Rikardo Rafael
73
01.08.2017
Vanesa Kotlárová
25
09.07.2017
Adam Sádovský
184
12.09.2017
Marek Kotlár
231
28.09.2017
Sofia Rafaelová
83
24.11.2017
Dominik Rafael
73
22.12.2017
Šťastným rodičom srdečne blahoželáme a dúfame, že z nich vychovajú slušných a zodpovedných
občanov, ktorí budú pre obec prínosom.
V roku 2017 v našej obci zomrelo 16 spoluobčanov:
Meno a priezvisko
Dátum úmrtia
Vek úmrtia
Irena Smolková
03.01.2017
90 rokov
Ľudovít Buchlovič
11.02.2017
61 rokov
Alžbeta Špaňová
14.03.2017
77 rokov
Jozef Fiam
29.03.2017
68 rokov
Ladislav Mesár
21.04.2017
90 rokov
Milan Kováč
13.05.2017
76 rokov
Klaudia Rafaelová
12.07.2017
37 rokov
Štefan Fábri
31.10.2017
73 rokov
Ján Bagdáň
03.11.2017
91 rokov
Alžbeta Kurinová
04.11.2017
92 rokov
Magdaléna Bernáthová
06.11.2017
84 rokov
Vilma Sádovská
19.11.2017
82 rokov
Alexander Goga
27.11.2017
75 rokov
Alžbeta Baliová
17.12.2017
90 rokov
Šarlota Dubská
27.12.2017
78 rokov
Jozef Ďurič
30.12.2017
71 rokov
Aj týmto spôsobom opätovne vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým.
V roku 2017 zmenili trvalý pobyt:
Prihlásení k trvalému pobytu
Meno a priezvisko
Číslo
domu
Lucia Kotlárová
175
Mária Kotlárová
175
Erik Kotlár
175
Erik Kotlár ml.
175
Vlasta Kotlárová
175
Vlasta Kotlárová ml.
175
Radovan sádovský
184
Emil Smolka
327

Odhlásení z trvalého pobytu
Meno a priezvisko
Číslo domu
Helena Zubčeková
Monika Špaňová
Július Jakeš
Roman Trnka
Michal Banda
Ján Bagdáň
Magdaléna Bernáthová

237
256
242
65
89
180
311

V roku 2017 boli v obci uzavreté sobáše medzi snúbencami:
1. Roman Trnka a Katarína Bóriová: 24.06.2017
2. Milan Koči a Ľubica Makovníková: 22.09.2017
3. Róbert Černaj a Lucia Hudecová: 07.10.2017
Snúbencom, dnes už manželom srdečne blahoželáme.
Personálne obsadenie Obecného úradu:
Okrem volenej funkcie starostky obce pracuje na Obecnom úrade ekonómka obce pani Bc.
Irena Veškrnová, ktorá má v agende podateľňu, ústredný portál obce pre elektronickú
komunikáciu a podľa potreby aj niektoré projekty cez Úrad práce. Pani Monika Rosenbergová je na
čiastočný úväzok referentkou pre PaM, evidenciu a koordináciu nezamestnaných cez aktivačné
práce a malé obecné služby, spracováva tiež projekty cez Úrad práce. Zvyšnou časťou jej
pracovného zaradenia je školská jedáleň, správa kultúrneho domu, požičiavanie riadu. Referentka
pre matriku a evidenciu obyvateľstva pani Eva Škrhová spracováva sociálnu agendu, komunikáciu
ohľadom vyžiadaných informácií o obyvateľoch obce, agendu cintorínov a obecného rozhlasu.
Referentka pre dane, poplatky a kanceláriu prvého kontaktu, pani Mgr. Andrea Turanská
spracováva daní a poplatkov, agendu školstva, stavebného úradu, životného prostredia.
Obec zamestnávala do decembra 2017 štyroch technicko – hospodárskych pracovníkov.
Vedúcim THP je pán Ladislav Buchlovič, zamestnancami sú pán Ladislav Sádovský a pán Ľubomír
Benko. V decembri 2017 ukončil pracovný pomer dohodou pán Marián Fiam.
V Školskej jedálni pracuje pani Elena Krnčanová – hlavná kuchárka a pani Blažena Gogová,
pomocná kuchárka s úväzkom upratovačky.
Zamestnankyňami obce sú tiež pracovníčky Materskej školy – riaditeľka PaedDr. Dominika
Tomašeková, učiteľka Mgr. Petra Blaškovičová a pani Jarmila Beňušová s deleným úväzkom
upratovačky, školníčky a pomocnej kuchárky výdajnej školskej jedálne.
Prostredníctvom Úradu práce /ÚP/ a s dotáciou na mzdy a odvody zamestnancov sme počas
9 mesiacov roku 2017 zamestnávali pani Beátu Meszárošovú, pani Kvetoslavu Buchlovičovú, pána
Kristiána Buchloviča, pána Zdenka Morávka a pána Dezidera Fábryho. U prvých štyroch
menovaných nám refundoval 80 % mzdy a odvodov, obec za nich platila 20 %. U Dezidera Fábryho
bol príspevok ÚP vo výške 95 % nákladov na mzdy a odvody. Obec hradila 5 %. Uvedené projekty
síce zvyšujú administratívnu záťaž referentiek, ktoré agendu s ÚP zabezpečujú, na druhej strane ale
pomáhame obyvateľom obce, ktorí by si za iných okolností ťažko hľadali prácu resp. boli dlhodobo
nezamestnaní. Pre Vašu informovanosť uvádzam, že každý takýto projekt má svoje prísne
stanovené pravidlá, ktoré určuje ÚP, každý zamestnanec musí spĺňať kritériá, ktoré posudzuje ÚP,
každý z projektov má obmedzené trvanie. Takže Obecný úrad je len akýmsi sprostredkovateľom
práce, riadi ho ÚP. Bohužiaľ, znižujúcou sa nezamestnanosťou na Slovensku už bude takáto
podpora dosť obmedzená a obec nebude môcť dlhodobo nezamestnaných zamestnávať v takom
rozsahu ako doteraz.
Ďalším projektom, ktorým sme chceli pomôcť mladým Rómom bol projekt, v ktorom sme
zamestnali občana vo veku 19 rokov na polovičný pracovný úväzok. Za 10 dní zarobiť 200 € mu
bolo málo, tak bol projekt po 2 mesiacoch ukončený a na ÚP sme si narobili len problémy.
Zamestnanci pracujúci na malých obecných službách majú v mesiaci odpracovať 64 – 82
hodín, za čo dostávajú príspevok necelých 140 €.
Zamestnanci na aktivačných prácach v kalendárnom mesiaci majú povinnosť odpracovať 32
hodín, ich príspevok je necelých 62 €. Bohužiaľ, mäkké zákony umožňujú týmto občanom byť
dlhodobo práceneschopnými, čo s obľubou využívajú a príspevok sa im vôbec nekráti. Pritom

v obci by bolo práce dosť, našou ambíciou je zaviesť najmä pre starších obyvateľov drobné obecné
služby – kosenie, rúbanie, pílenie dreva, drobné opravy a pod. a samozrejme, sociálnu
starostlivosť, kde máme veľmi veľké rezervy.
Obec v decembri 2016 schválila rozpočet na rok 2017, ktorý bol východiskovým
dokumentom pre jej hospodárenie.
Samozrejme, v priebehu roka bol na každom zasadnutí Obecného zastupiteľstva upravovaný
v tom zmysle, že z položiek, kde sa financie nečerpali dostatočne, boli peniaze presunuté na
rozpočtové kapitoly, kde peniaze chýbali.
Stav finančných prostriedkov na účtoch obce:
ÚČTY
Stav
Názov účtu
Stav k 31.12.2016
k 31.12.2017

Medziročný rozdiel

Prima banka Slovensko, bežný účet

32 769,23 €

31 913,02 €

+ 856,21€

Účet školskej jedálne

702,26 €

597,69 €

+ 104,57 €

Rezervný fond

11 684,37 €

Sociálny fond

297,64 €

281,67 €

+ 15,97 €

SLSP dotačný účet

1 726,63 €

234,67 €

+ 1 491,96 €

SLSP bežný účet

4 025,48 €

280,02 €

+ 3 745,46 €

SPOLU

51 205,61 €

46 028,36 €

+ 5 177,25 €

12 721,29 €

-

1036,92 €

Okrem iného sme spracovali projekt na zateplenie Základnej školy, výmenu okien
a rekonštrukciu kúrenia. Projekt neuspel z administratívnych dôvodov, pretože pozemok pod
školou síce patrí obci, ale budovu školy od roku 2002 nemal kto v katastri zapísať na List vlastníctva
obce. Museli sme dať urobiť nový geometrický plán a budovu zavkladovať na Katastrálnom úrade,
čím sme termín predloženia nestihli. Teraz už len čakáme, že sa výzva bude opakovať a zapojíme sa
do nej zas. Kúrenie v ZŠ sme medzitým zrekonštruovali, škola od novembra kúri plynom, pomaly sa
chystáme vymieňať aj okná, pretože potrebujeme zabrániť úniku tepla cez nefunkčné okná.
Ďalším rozpracovaným projektom je projekt Zberného dvora, ktorého definitívne vyhlásenie
očakávame na jar tohto roku. Podľa zákona musíme mať vytvorený priestor, kde budeme zbierať
drobný stavebný odpad a také druhy odpadov, ktoré nie sú pravidelne odvážané. Súčasťou
zberného dvora, aj keď v inej lokalite má byť aj obecné kompostovisko, pretože zákon obci ukladá
minimálne 2 razy ročne bio odpad od obyvateľov vynášať, skladovať a spracovávať. Tu narážame
na problémy s vhodným pozemkom. Kompostovisko by malo byť umiestnené mimo zastavaného
územia obce, s dobrým prístupom, ďaleko od vodných zdrojov. Obec takýto pozemok nemá.
Súčasťou projektu zberného dvora by mala byť aj drobná technika – malý traktor, nakladač, drvič
a štiepkovač, čo by obnove strojového parku obce veľmi pomohlo.
Rovnako riešime aj projekt obnovy Domu smútku, kde je najvyšší čas zabezpečiť opravu
resp. výmenu chladiaceho zariadenia, aby naši obyvatelia nemuseli svojich zosnulých príbuzných
umiestňovať v okolitých dedinách do termínu pohrebu. Najskôr musíme tiež vyriešiť problém
s vlastníckymi vzťahmi na cintorínoch, pretože štát neprispeje na obnovu, pokiaľ domy smútku nie

sú vlastníctvom obce, čo sa u nás tiež „akosi zabudlo“ dať do poriadku. Budovy na Liste vlastníctva
obce nie sú a čo je väčší problém, sú na cirkevných pozemkoch.
Odpadové hospodárstvo:
V roku 2017 sa nám pomerne dobre rozbehol systém separovaného zberu. V pravidelných
dvojtýždňových intervaloch nám odnášali komunálny odpad a raz mesačne plasty, sklo a papier.
V roku 2018 nás aj tu čaká zmena. Komunálny odpad bude rovnako ako v roku 2017
odvážaný vždy každý druhý piatok, prvý odvoz 12.01.2018. Plasty raz mesačne takým istým
spôsobom, ako doteraz, zbiera sa do žltých vriec. /Upozorňujem, že firma Brantner má povinnosť
vrátiť Vám vrecia kus za kus, ak tak neurobia, hláste to na Obecnom úrade, rovnako ak ich
potrebujete viac, môžete si ich vyzdvihnúť na Obecnom úrade./
Termíny odvozu plastového odpadu sú nasledovné:
Január Február Marec Apríl
Máj
Jún
PLAST

10.1

7.2

7.3

4.4

16.5

13.6

Júl
11.7

August
8.8

Zmena nastane vo vývoze skla: v obci sú rozmiestnené uzamknuté veľkoobjemové
kontajnery – zelené – s otvormi len pre sklo. Kedykoľvek môžete do nich sklenený odpad
vhadzovať, bude odvážaný podľa potreby resp. raz mesačne.
Január
SKLO

22.1

Február Marec
19.2

21.3

Apríl
23.4

Máj
29.5

Jún
25.6

Júl
24.7

August
21.8

Najväčšia zmena bude vo vývoze papiera. Zber bude realizovaný raz za 3 – 4 mesiace.
Občania budú papier skladovať doma a v ohlásenom termíne zberu im bude za papier poskytnutá
výmena vo forme papierových vreckoviek, utierok, servítok alebo toaletného papiera. Súčasne
s papierom bude realizovaný aj výkup použitého jedlého oleja a masti. Gazdinky prepálený olej
a masť môžu zlievať do plastových fliaš od minerálok alebo nepotrebných bandasiek a pri výkupe
papiera im bude olej tiež vymenený za papierové pomôcky. Treba pamätať, že zlievanie použitého
oleja a masti do kompostov a hnojníc veľmi poškodzuje záhradnú pôdu a životné prostredie.
Január
PAPIER
OLEJ
MASŤ

Február Marec
21.3

Apríl

Máj

Jún

Júl

August
21.8

Ďalšie plány:
Aj v roku 2018 plánujeme organizovať všetky pravidelné podujatia, ktoré sú v obci už
každoročnou tradíciou. Prvým podujatím bude 20.01.2018 Tradičný Vozokanský ples, na ktorý Vás
v mene organizátorov /ZŠ a MŠ/ srdečne pozývam.
Na mesiac február sme pre relatívne veľký úspech obecnej zabíjačky, ktorá sa vlani u nás
organizovala po prvýkrát, pripravili jej ďalšie pokračovanie. Prípadné nápady na zlepšenie vlaňajšej
zabíjačky alebo podnety a návrhy k nej, nám dajte čo najskôr vedieť.
Verím, že aj v tomto roku v spolupráci s organizáciami a aktívnymi jednotlivcami v obci
postavíme máje, či zapálime Vatry slobody, uctíme si Deň matiek, zorganizujeme šachový a stolno tenisový turnaj, či ochutnávku vína, uctíme si seniorov, zabavíme sa na tradičných Hódencoch
a pod.

V tomto roku by sme chceli v obci rozbehnúť tradíciu obecných dní. Ich akousi predzvesťou
boli v roku 2016 Regionálne folklórne slávnosti, či vlaňajší Juniáles. Do termínu /pravdepodobne
jún/ by sme v spoluprácu s Vami všetkými chceli na dvore Ľudového domu vybudovať malý
amfiteáter, kde by sa podobné akcie mohli opakovať.

Poskytnuté dotácie z obecného rozpočtu:
Rozpočet obce pre rok 2018 bol schválený vrátane dotácií občianskym združeniam
a organizáciám, ktorý vo svojej žiadosti deklarovali verejno prospešný účel jej investovania.
Tradične bola dotácia poslancami OZ schválená ŠK Slovan Plavé Vozokany, pre rok 2018 vo
výške 8 000 €. Táto suma je najvyššou sumou poskytnutou pre Občianske združenia fungujúce v
obci, dúfam preto, že im pomôže zlepšiť športové výkony a budú nám robiť viac radosti v jarnej
časti súťaže, ako v jeseni minulého roka. Nedá mi nepripomenúť, že okrem tejto finančnej čiastky
obec prispieva aj na pohonné hmoty na kosenie, perie futbalistom dresy a financuje elektrickú
energiu športového areálu, čo je cca 2000 € za rok. Diskusia o výške pridelených prostriedkov pre
futbalistov sa vždy nesie v rovnakom duchu, kde si každá strana tvrdí svoje, ale za poskytnuté
peniaze je z môjho pohľadu starostky kosenie a polievanie ihriska málo. Aj keď priznávam, že
máme možno najkrajšie ihrisko v okrese, čo je zásluhou členov výboru ŠK Slovan. Očakávam, spolu
so mnou aj poslanci OZ a aj viacerí obyvatelia obce, väčšiu angažovanosť futbalistov /nielen členov
výboru, ale najmä tých aktívnych hráčov z okolia, ktorí možno ani netušia, ako dedina, ktorá im
prispieva na živobytie vyzerá a poznajú len cestu na ihrisko a späť/ pri realizovaní obecných
podujatí a zámerov. V tomto texte je ich uvedených dosť, treba si len vybrať.
OZ Naša škôlka plánujeme prispieť dotáciou vo výške 4 000 €. Škôlka v roku 2018 oslavuje
70. výročie založenia, k čomu chcú zorganizovať slávnostnú akadémiu. Rovnako sa každoročne
v mikroregióne Laurentius organizujú Olympijské hry škôlkarov a práve v tomto roku budú
zorganizované u nás. Tieto dve akcie Materskej škôlky budú podporené práve z pridelenej dotácie.
OZ Priatelia školy v roku 2018 plánuje v roku 2018 osláviť 45 rokov založenia školy a tiež
zrekonštruovať kanceláriu OZ nachádzajúcu sa v budove školy. Na tieto činnosti majú z rozpočtu
vyčlenených 3 000 €.
Obe OZ sú pravidelnými organizátormi Tradičného vozokanského plesu a iných kultúrnych
podujatí, na čo tiež využijú predelené finančné prostriedky.
OZ Malianka v roku 2018 plánuje dokončiť rekonštrukciu obecného parku v Medveckom
a podľa finančných možností upraviť aj klubovňu v budove bývalej školy. Obec im prispeje dotáciou
vo výške 1 000 €.
Jednota dôchodcov v našej obci, ako som už spomínala, je najaktívnejšou spoločenskou
zložkou obce. Prakticky celý rok sa starajú o Ľudový dom, organizujú množstvo zaujímavých
podujatí v priebehu celého roka. Verím, že tomu bude tak aj v tomto roku, preto ich podporíme
finančnou pomocou vo výške 1 000 €. Škoda len, že napriek tomu, že dôchodcov v obci pribúda,
členská základňa Jednoty dôchodcov klesá.
V roku 2018, po jedných úspešných a jedných neúspešných poslaneckých voľbách Vás v roku
2018 budú zastupovať títo poslanci a poslankyne:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Jitka Buchlovičová, zástupkyňa starostky obce
Adriana Hindická
Miloslav Mesár
Jozef Turanský
Ing. Michaela Wheeler

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva na rok 2018:
Zasadnutie OZ

Dátum

Čas

Deň

25. riadne

28.02.2018

17.00

Streda

26. riadne

25.04.2018

17.00

Streda

27. riadne

27.06.2018

17.00

Streda

28. riadne

28.08.2018

17.00

Utorok

29. riadne

24.10.2018

17.00

Streda

Dodatočne určené

Dodatočne určené

30. ustanovujúce Do 30 dní od volieb do samosprávy

Pre úplnosť informácií uvádzame ešte kontakty na Obecný úrad:
Funkcia

E - mail

telefón

Starostka obce

starostka@obecplavevozokany.sk

0904 700 632

Podateľňa

podatelna@obecplavevozokany.sk

036 7720 160

Kancelária prvého kontaktu

info@obecplavevozokany.sk

036 7720 160

Dane a poplatky

danepoplatky@obecplavevozokany.sk

036 7720 160

Matrika

matrika@obecplavevozokany.sk

036 7720 181

Personálne odd. + ŠJ

pam@obecplavevozokany.sk

036 7720 161

Ekonomické odd.

faktury@obecplavevozokany.sk

036 7720 180

Kontrolór obce

kontrolor@obecplavevozokany.sk

Informácie o správe webového sídla

webmaster@obecplavevozokany.sk

0940 603 096

Školská jedáleň má od 15.01.2018 nové telefónne číslo 0950 842 292, na ktorom je
potrebné nahlasovať a odhlasovať zmeny (prihlásenie, odhlásenie zo stravy a pod.) stravníkov.
Najvýhodnejším spôsobom je poslanie SMS, akceptujeme aj telefonát.

Úradné hodiny Obecného úradu
Pondelok

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Utorok

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Streda

07:30 - 12:00

12:30 - 18:00

Štvrtok

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Piatok

07:30 - 12:00

12:30 - 15:30

Záverom tretieho vydania Vozokanského spravodaja Vám všetkým prajem úspešný rok 2018, veľa
zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

RNDr. Kornélia Sádovská
starostka obce Plavé Vozokany

