Vážení spoluobčania,
už pred pár dňami sme spoločne vstúpili do nového obdobia –
začal sa nový kalendárny a občiansky rok, rok 2017. Dovoľte mi preto
hneď v úvode zaželať Vám do ďalších dní pevné zdravie, šťastie,
spokojnosť v kruhu svojich blízkych ako aj veľa úspechov v osobnom aj
pracovnom živote.
Tak, ako to už býva zvykom, vždy začiatkom určitého časového
úseku, spravidla začiatkom nového kalendárneho roka jednotlivci,
organizácie, spoločenstvá, firmy bilancujú, hodnotia, čo za uplynulé
obdobie dosiahli, čo sa im podarilo a čo nie a snažia sa určiť si úlohy a
predsavzatia do budúcna. Výnimkou nie je ani naša obec, preto by som
Vás chcela aj týmto spôsobom poinformovať o niektorých faktoch
z uplynulého roku a predstaviť tiež zámery do budúcna.
Posledné januárové dni roku 2016 neboli pre obec pozitívne –
bývalý pán starosta sa vzdal funkcie zo zákonných dôvodov, v ten istý
deň podala výpoveď ekonómka obce, zástupca starostu sa vzdal funkcie
aj poslaneckého mandátu, deň na to dala výpoveď riaditeľka Materskej
školy, hlavný kontrolór bol vo funkcii sotva pol roka, v obci prebiehala
kontrola z NKÚ, obec nemala schválený rozpočet, pracovala
v rozpočtovom provizóriu, neodpovedala v zákonom stanovených
termínoch na žiadosti v rámci slobodného prístupu k informáciám
pánovi Borákovi... Situácie, ktorá poznačili fungovanie obce v prvých
dňoch a mesiacoch po personálnych zmenách na úrade.
Prakticky ihneď po personálnych zmenách sme mali na stole
petíciu o túlavých psoch v obci, čiastočne bol problém vyriešený
odchytom 7 túlavých psov. Stálo nás to síce takmer 800 €, horšie na tom
je len to, že to je len dočasné riešenie. Veľkým problémom sú aj daňové
nedoplatky za takmer 10 rokov dozadu, ktoré riešime sústavne
a z ktorých je už veľká väčšina nevymožiteľných. Jednoducho sme
nečinnosťou úradu prišli o 30 000 € a nie som si istá, či je to číslo
konečné.
To čo je pozitívne, je čiastočná úprava odpadového hospodárstva,
kedy sme rozbehli separovaný zber. Termíny zberu jednotlivých
komodít na rok 2017 ste už dostali, prosím Vás len o skutočne
zodpovedný prístup k separovaniu. Znižuje to náklady na odpad pre
obec, pretože za odvoz separovaného zberu obec neplatí. Ak by to išlo
do komunálneho odpadu, ktorý sa zbiera každý druhý piatok, za toto
obec platí veľké peniaze. Pre lepšie pochopenie situácie: za rok 2016 je
rozdiel medzi tým, čo občania zaplatia na poplatkoch za odpad a tým, čo
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obec zaplatila viac než 8000 €. Obec vlastne na odpad túto sumu
dopláca a ak túto sumu radikálne neznížime, budeme nútení pristúpiť
k zvýšeniu poplatkov za odpad, čo je riešením nevýhodným pre
občanov a budeme sa mu snažiť vyhnúť.
Hodnotenie roku 2016 v rôznych ukazovateľoch:
Počet obyvateľov obce k 31.12.2015:
814
Počet obyvateľov obce k 31.12.2016:
809
Z celkového počtu 809 obyvateľov s trvalým pobytom žije
v Plavých Vozokanoch 705 obyvateľov, z toho 12 takých, ktorí majú
trvalý pobyt na adrese Obecného úradu („bezdomovci“). V časti
Medvecké žije 104 obyvateľov s trvalým pobytom.
Počet obyvateľov v Plavých Vozokanoch predstavuje 87,14 %,
v Medveckom 12,86 %.
Obyvatelia s trvalým pobytom v Plavých Vozokanoch obývajú 175
rodinných domoch, v Medveckom je trvalo obývaných 28 rodinných
domov, spolu 203 rodinných domov.
V oboch častiach obce žijú obyvatelia, ktorí trvalo alebo dočasne
(víkendovo) v obci žijú, ale bez trvalého pobytu a rovnako sa v oboch
častiach obce nachádzajú neobývané rodinné domy. Takýchto domov sa
v Plavých Vozokanoch nachádza 26 a v Medveckom 17.
Spolu má teda obec 246 rodinných domov.
V roku 2016 sa v našej obci narodilo 9 detí:
Por. číslo
Meno a priezvisko
1.
Hana Horváthová – apríl
2.
Jozef Kotlár – apríl
3.
May Charlotte Wheeler – apríl
4.
Vanesa Šmatková – máj
5.
Mária Kotlárová – jún
6.
Escada Rafaelová - jún
7.
Desana Turčeková – júl
8.
Paula Rafaelová – október
9.
Leonard Kováč - október
Rodičom srdečne blahoželáme.
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V roku 2016 v našej obci zomrelo 18 ľudí:
Por. číslo Meno a priezvisko zomrelého
Dátum úmrtia
1.
Šimon Ďuraš
03.02.2016
2.
Emília Buchlovičová
07.02.2016
3.
Ján Kudiváni
08.02.2016
4.
Ladislav Lakatoš
13.02.2016
5.
Jarmila Kováčová
04.04.2016
6.
Ján Méry
18.04.2016
7.
Alexander Prček
25.04.2016
8.
Margita Šimkovičová
29.04.2016
9.
Alžbeta Oršová
04.08.2016
10.
Ján Hindický
06.09.2016
11.
Anna Baranovičová
09.09.2016
12.
Ladislav Fábry
25.10.2016
13.
Ján Kliment
30.10.2016
14.
Rudolf Beňo
05.11.2016
15.
Alžbeta Bernáthová
06.11.2016
16.
Emília Málašská
10.11.2016
17.
Alžbeta Kubíková
21.11.2016
18.
Štefan Gemeri
10.12.2016
Dovoľte mi ešte raz vyjadriť úprimnú sústrasť všetkým
príbuzným tých, ktorí nás v roku 2016 opustili v mene mojom a
v mojom zastúpení aj v mene všetkých obyvateľov obce.
V roku 2016 sa z trvalého pobytu v našej obci odhlásili:
Por. číslo Meno a priezvisko
1.
Petra Buchlovičová
2.
Mgr. Veronika Lovich
3.
Natália Bartsch Mesárová
4.
Lucia Adamcová
5.
Tibor Prček
6.
Tomáš Rosenberg
7.
Ing. Jana Šidlovská
8.
Nela Šidlovská
V roku 2016 sa na trvalý pobyt v našej obci prihlásili:
Por. číslo Meno a priezvisko
1.
Roman Mesár
2.
Alžbeta Psárska
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rudolf Lúčan
Emil Abrman
Monika Rafaelová
Lenka Schwarzová
Mgr. Zbojníková Zuzana
Mária Kotlárová
Denisa Porubská
Diana Porubská
Margita Kotlárová
Katarína Kotlárová

V roku 2016 boli v obci uzatvorené dva sobáše:
Dňa 04.06.2016 nevesta Jana Pintešová a ženích Ľudovít Brieška
Dňa 30.07.2016 nevesta Barbora Ferovová a ženích Štefan Macho
Novomanželom srdečne blahoželáme
Stav finančných prostriedkov na účtoch obce:
ÚČTY
Názov účtu
Stav k 31.12.2015
Prima banka Slovensko – 18 152,42 €
bežný účet
SLSP dotačný účet
144,43 €
SLSP bežný účet
21 443,60 €
Prima banka potravinový 545,09 €
účet
SPOLU
40 285,57 €
FONDY
Názov fondu
Stav k 31.12.2015
Prima banka rezervný fond 892,59 €
Prima banka sociálny fond
558,78 €
SPOLU
1 451,37 €

Stav k 31.12.2016
31 913,02 €
234,67 €
280,02 €
597,69 €
33 025,40 €
Stav k 31.12.2016
12 721,29 €
281,67 €
13 002,96 €

Stav úveru (vodovod) a jeho splácanie
V roku 2014 (17.04.2014) obec prijala úver na splatenie iného úveru
vo výške 20 922,42 €!!!
SPLÁTKY ÚVEROV
Rok 2014
Rok 2015
20 514,42 €
4 050,00 €

Rok 2016
30 000,00 €
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Stav úveru k 31.12.2015 = 114 950 €
Stav úveru k 31.12.2016 = 84 950 €
Z uvedeného vyplýva, že pri splácaní úveru na úrovni roku 2016
potrebujeme ešte 3 roky nato, aby sme úver splatili celkom.
Čo sa nám podarilo:
V prvom čísle Vozokanského spravodaja v októbri 2016 bol
uvedený podrobný rozpis toho, čo sme v roku 2016 urobili. Chýbali tam
len novembrové a decembrové aktivity, kedy sme urobili vonkajší náter
domu smútku na hornom cintoríne, v obci prebehli voľby na starostu
obce, zaviedli sme tradíciu adventných nedieľ, kedy sme sa stretli pri
zapaľovaní adventných sviečok. Podrobnejší prehľad kultúrno
spoločenských akcií:
1.
Fašiangový ples
2.
Ochutnávka vína
3.
Stavanie májov 3x
4.
Deň matiek
5.
Vatra slobody 2x
6.
Slávnostná akadémia k ukončeniu školského roku
7.
Medzinárodné folklórne slávnosti
8.
Otvorenie Ľudového domu
9.
300 rokov Slovákov v Kastúci
10.
Cirkusové predstavenie
11.
Posedenie so seniormi
12.
Hodová zábava
13.
Divadelné predstavenie Mirandolína
14.
Hodence
15.
Advent 2 x 4 nedele
16.
Mikuláš pre deti
17.
Vianočné posedenie JDS
18.
Vianočná akadémia
19.
Štefanská zábava
Samozrejme, nie všetky akcie organizoval Obecný úrad
samostatne, vo väčšine z nich bol spoluorganizátorom. Všetkým tým,
ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnému rozvoju kultúry
v obci patrí naše poďakovanie.
Šport v obci:
ŠK Slovan Plavé Vozokany súťaží v oblastnej súťaži mužov,
v aktuálnom ročníku po ukončení jesennej časti, po 15. kolách sa
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umiestnil v strede tabuľky, na 8 mieste zo 16 klubov. Odohral 15
zápasov, sedem víťazných, 1 remíza a 7 prehier. Získal 22 bodov a skóre
32:36.
Z uvedeného vidieť, že futbalisti nám hanbu nespravili, dôstojne
reprezentujú obec a v jarnej časti súťaže im budeme naďalej držať palce.
Hneď začiatkom roka, posledný piatok pred jarnými prázdninami
zorganizovala ZŠ šachový turnaj. Aktivita si určite zaslúži pochvalu
a pokračovanie aj v ďalších rokoch, pretože žiačka ZŠ Emka Trnavská
sa umiestnila na prvom mieste v okresnom kole a postúpila do krajského
kola.
ZŠ zorganizovala aj Veľkonočný turnaj v stolnom tenise Na tento
turnaj nadviazali žiaci ZŠ, ktorí v okresnej súťaži odohrali základné kolá
v stolnom tenise žiakov a žiačok. Naše žiačky Vanessa Adamcová,
Karolína Špaňová, Karina Držíková a Noemi Buchlovičová odohrali
zápasy v stolnom tenise v Leviciach 7.11.2016. Skončili na 4. mieste.
Žiaci Erik Držík, Samuel Pinteš, David Gebski a Lukáš Buchlovič
odohrali svoje zápasy v Hronských Kľačanoch 10.11.2016. Obsadili 3.
miesto.
V medzi sviatočnom období zorganizovalo OZ Malianka tradičný
stolno tenisový turnaj, ktorého staronovým víťazom sa stal pán Ľ. Grell.
Školstvo v obci:
Základná škola
ZŠ je plno organizovanou školou s deviatimi ročníkmi a počtom
žiakov 75, ktorí sú rozdelení do ôsmich tried. Z toho sú tri triedy na
prvom stupni – 1. ročník, spojený ročník 2. a 3 ročník a 4.
ročník. Kapacita školy je 8 tried (z toho tri s interaktívnou tabuľou
s príslušenstvom, jedna s interaktívnym dataprojektorom), počítačová
učebňa, 2 kabinety (geografia, biológia a kabinet 1-4), učebňa fyziky
a chémie, učiteľská knižnica + žiacka knižnica, + knižnica – učebnicový
fond, dielňa, športový kabinet, izba ľudových tradícií a kuchyňa. Na
cvičenie sa využíva ihrisko s trávnatým porastom v bezprostrednej
blízkosti školy a pri ňom multifunkčné ihrisko. Chodba na poschodí sa
využíva na stolnotenisový krúžok chodba v suteréne slúži ako mini
telocvičňa. Bližšie informácie o činnosti ZŠ získate pomocou pripojenia
sa na webovú stránku obce www.obecplavevozokany.sk v sekcii
Základná škola.
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Materská škola
V tomto školskom roku MŠ navštevuje 14 detí, bližšie informácie
získate pomocou pripojenia sa na webovú stránku obce
www.obecplavevozokany.sk v sekcii Materská škola.
Vážení spoluobčania,
Všetky podrobnejšie potrebné informácie o činnosti v obci,
o činnosti obecného úradu nájdete na vyššie uvedenej webovej stránke
obce www.obecplavevozokany.sk Okrem povinne zverejňovaných
dokumentov sme od januára na tejto stránke sprístupnili Geoportál
Plavé Vozokany, kde je možnosť kontroly, prezerania a aktualizácie
Vašich nehnuteľností, parciel registra C aj E, vrátane vygenerovania
Listov vlastníctva a pod. Portál sa nachádza v časti Informácie.
V súvislosti s tým si dovoľujem pripomenúť, že do 31.01.2017 je
každý daňovník, u ktorého došlo k zmene vlastníckych vzťahov povinný
podať daňové priznanie na Obecnom úrade u referentky Mgr. A.
Turanskej.
Toto platí aj pre vlastníctvo psov, či už ste si v priebehu roka 2016
psíka získali (a je starší ako 6 mesiacov) alebo ste psíka mali a už
nemáte.
Rovnako Vás žiadam upresniť agendu osôb, ktoré sú vo Vašich
domoch registrovaní na trvalom pobyte a nezdržiavajú sa tam po celý
rok. Potvrdením o zaplatení komunálneho odpadu z miesta, kde sa
zdržiavajú, zo školy a pod., Vám bude uplatnená zľava na platení
poplatku za komunálny odpad. Toto sa týka aj držiteľov preukazov ZŤP.
Ďalšou požiadavkou Obecného úradu na Vás – obyvateľov obce –
je požiadavka úhrady daní, daňových a iných poplatkov za uplynulé
obdobia v priebehu mesiaca január 2017, pretože už riešime dane
a poplatky na nové zdaňovacie obdobie. Tí, ktorí si tieto povinnosti
nesplnili, budú zákonným spôsobom zverejnení ako „neplatiči“, vrátane
výšky nedoplatkov na úradných tabuliach v oboch častiach obce a na
webovej stránke obce.
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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 180
Informácie
info@obecplavevozokany.sk
036 7720 161
Matrika
matrika@obecplavevozokany.sk
036 7720 181
Kontrolór obce kontrolor@obecplavevozokany.sk
Informácie o správe
webového sídla

webmaster@obecplavevozokany.sk 0940 603 096

Úradné hodiny Obecného úradu
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 12:30 - 15:00
8:00 - 12:00 12:30 - 15:00

Úradné hodiny Obecného úradu budú od 01.02.2017 upravené tak,
že každú stredu bude starostka obce a jedna z referentiek úradovať
do 18.00. hod. Budú Vám k dispozícii k vybaveniu overenia listín,
podpisov a podobne, ako aj k podaniu bližších informácií, ktoré Vás
zaujímajú a týkajú sa diania v obci, k podávaniu návrhov, nápadov
a podnetov pre zlepšenie našej činnosti vo Váš prospech.
Prajem Vám ešte raz veľa zdravia, šťastia, osobných a pracovných
úspechov v roku 2017 a teším sa na vzájomnú spoluprácu.
RNDr. Kornélia Sádovská, starostka Obce Plavé Vozokany.
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