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Na čom pracujeme

Čo vás zaujíma

Obec sa zapojila do nasledovných výziev
o finančné dotácie pre r. 2019

Optický
kábel

Čistenie
potoka Parná

Dostávame často otázky od
občanov, v akom stave je realizácia optického vedenia v
obci. Realizátorom vedenia je
spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. Rozhodnutím realizátora
sú jednotlivé ulice zapájané
vzduchom. V prípade, ak
chcú byť občania pripojení,
musia podať žiadosť priamo
na realizátora.

Dňa 6.3.2019 prebehlo
čistenie potoka v katastri
našej obce.

•
•
•
•
•

budovanie chodníkov, parkovacích miest a zastávky
I. etapa  (IROP/PPA)
rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu
(Ministerstvo financií SR)
výstavba detského ihriska    
(Úrad vlády SR)
skvalitnenie interiérového vybavenia knižnice     
(Fond na podporu umenia)
oslava “Deň obce” - 480. výročie 1. písomnej zmienky (Trnavský samosprávny kraj)

Obecné zastupiteľstvo má ako najväčšiu prioritu vybudovanie chodníkov v obci. Všetky uvedené žiadosti
sú na posúdení u príslušných inštitúcií. O výsledku
výziev, v ktorých obec uspela, Vás budeme informovať.
V prípade Vášho záujmu o viac informácií k jednotlivým dotáciám môžete kontaktovať starostku obce.
Chceme vyzvať občanov k efektívnejšej komunikácii. Starostka Vám rada zodpovie Vaše otázky
osobne vo svojej kancelárii na obecnom úrade alebo
ju môžete kontaktovať na email starosta@zvoncin.eu
alebo telefonicky na č. +421 903 703 806. Zároveň Vás
chceme upozorniť, že sociálne médium FACEBOOK nie
je vhodnou formou komunikácie pre riešenie Vašich otázok, pripomienok a sťažností! Ďakujeme za pochopenie.
Radi privítame Vaše postrehy, pripomienky, návrhy....

Znečisťovanie chotára
zo staveniska
za kostolom

Túlavé
psy

Daný problém bol opakovane nahlásený starostkou
stavebnému úradu, momentálne prebieha intenzívne
rokovanie s majiteľom o
odstraňovaní odpadu.

Upozorňujeme občanov,
ktorých psy sa túlajú po
obci, že v prípade opakovanej situácie bude majiteľ
pokutovaný.

Upratovanie
po psoch

Čistenie
Nemečanky

Obec zabezpečí odpadkové koše a vrecia určené
na psie exkrementy.

Vyčistenie lokality je
naplánované, čaká sa na
priaznivé počasie.

OZNAMY

Veľkokapacitné
kontajnery

Nevyzdvihnuté
kompostéry

Jódové
profylaktiká

Veľkokapacitné kontajnery už nebudú
umiestnené pred miestnymi potravinami.
Umiestnenie na starom mieste spôsobilo,
že sa kontajner naplnil odpadom, ktorý do
neho nepatril a tiež do neho vhadzovali odpad aj iní ako naši občania. Našli sme nové
riešenie. Kontajnery budú umiestňované za
budovou obecného úradu. Poverený pracovník v prípade potreby odpad preberie. Ak
máte záujem využiť túto službu, kontaktujte nás. Je možné dohodnúť si aj odovzdanie
odpadu individuálne, t. j. v čase, ktorý Vám
vyhovuje, aj po stránkových hodinách obecného úradu. Budeme radi, ak službu využijete.
Upozorňujeme, že tieto kontajnery nie sú
určené pre stavebný odpad.

Občania, ktorí si k
dnešnému dňu nevyzdvihli
kompostéry,
majú možnosť si ich
vyzdvihnúť na obecnom
úrade v čase stránkových hodín. Kompostéry sú zdarma, financované
z
finančnej
dotácie
Európskej únie. Vyzývame
občanov - prispejme
spolu k väčšej separácii
odpadov v našej obci.
Ďakujeme.

Občania, ktorí si v r. 2017 nevymenili jódové profylaktiká (vymenilo si len 60% občanov Zvončína),
a ktorí sú na pobyt v obci Zvončín prihlásení od
r. 2018, na základe usmernenia Sekcie krízového
riadenia MV SR Vám oznamujeme, že pre vás ako
obyvateľov oblasti ohrozenia jadrovými zariadeniami AE Bohunice sú na obecnom úrade vo
Zvončíne pre každého občana prihláseného na
pobyt v obci pripravené jódové profylaktiká. Prosíme občanov, ktorí sú na pobyt v obci Zvončín
prihlásení od r. 2018 (ak máte profylatiká vymenené
v r. 2017 v pôvodnom bydlisku, netreba meniť) a
občania, ktorí nemajú v r. 2017 vymenené jódové
profylaktiká, aby si ich vyzdvihli (vymenili) na obecnom úrade vo Zvončíne v čase úradných hodín.
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Z obecného
zastupiteľstva
7.2.2019 sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili
štyria poslanci.
Schválili:
• za zástupcu zriaďovateľa do rady školy pri Materskej škole p. Krajčoviča
• dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2014 o výške mesačného príspevku na
čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
• dodatok č. 1/2019 k VZN č. 1/2013 o financovaní originálnych kompetencií
obce na úseku školstva
• dodatok č. 1/2019 k VZN č. 2/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z
rozpočtu obce Zvončín
• zvýšenie poplatkov v obci Zvončín za prenájom kultúrneho domu na 10,€ a za vydanie potvrdenia z na 5,-€
• zverejnenie zámeru zámeny pozemku vo vlastníctve Evy Hačovej rod.
Hájičkovej, odčlenený GP č. 379/2018, GP za časť obecného pozemku GP
č. 380/2018 a doplatok 1,60 €/m2, podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí, §9a ods. 8 písm. e) – prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa
• zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2019
• finančné príspevky pre TJ Družstevník na r. 2019 vo výške 4 000,- € na
zabezpečenie účasti vo futbalovej lige a 500,- pre mládež
• finančný príspevok pre PZ Dolinky Zvončín na r. 2019 vo výške 700,- €
na ochranu a starostlivosť o zeleň v katastri Zvončín
• finančný príspevok pre Sociálne centrum Anjel, n.o. na r. 2019 vo výške
1 000,- €
• finančný príspevok pre Zelená pre krajší svet, o.z. na r. 2019 vo výške
2 000,- € na zabezpečenie kultúrno-spoločenských akcií – ples, predstavenie pre deti, Majáles, Deň detí, rozlúčka s prázdninami, koncert pre
seniorov, divadlo, Vianočné trh, ohňostroj
• Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení SOÚ z dôvodu výpovede účasti obce
Jaslovské Bohunice na Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
zo dňa 31.12.2018

POHYB OBYVATEĽOV
V OBCI V R. 2018
Narodilo sa: 6 detí (3 dievčatá a 3 chlapci)
Opustili nás: 3 občania (2 ženy a 1 muž)
Prihlásili sa: 28 občanov
Odhlásili sa: 7 občanov
Uzavreté manželstvá: 4
K 31.12.2018 mala obec Zvončín 800
obyvateľov.
* Podľa platného zákona o ochrane osobných
údajov nie je možné zverejniť k štatistike menný zoznam.

Nová povinnosť
podnikateľov
Z elektronických registračných pokladníc
(ERP) sa stanú online registračné pokladnice
(ORP). Podnikateľom sa však rozšíria možnosti:
pokladnicou bude môcť byť nielen ORP ale aj
tablet, mobil či počítač. Od 1.7.2019 musia byť
na systém eKasa celoplošne napojení všetci
podnikatelia. www.finančneriaditelstvo.sk.

13. ročník

13.2.2019 sa mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili šiesti
poslanci.
Schválili:
• zverejnenie zámeru zámeny pozemku vo
vlastníctve Evy Hačovej rod. Hájičkovej,
odčlenený GP č. 379/2018, GP za časť
obecného pozemku GP č. 380/2018 a doplatok 1,60 €/m2, podľa Zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí, §9a ods. 8 písm. e) –
prevod z dôvodu hodného osobitného
zreteľa
11.4.2019 sa riadneho verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva zúčastnili šiesti poslanci.
Vzali na vedomie:
• oznámenie predsedu komisie na ochranu
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov o splnení zákonnej
povinnosti starostky, bývalej starostky
a hlavnej kontrolórky v zmysle zákona
č.357/2004 Z. z.
• správu hlavnej kontrolórky o kontrolnej
činnosti za r. 2018
Schválili:
• plán kontrol hlavnej kontrolórky na r.
2019
• zámenu pozemku vo vlastníctve Evy
Hačovej rod. Hájičkovej, odčlenený GP
č.379/2018 za časť obecného pozemku
odčleneného GP č. 380/2018 a doplatok
1,60 €/m2, podľa Zákona č. 138/1991 Zb. o
majetku obcí, §9a ods. 8 písm. e) – prevod
z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
(p. Hačová 34 m2, obec 18 m2, rozdiel 16
m2 x 1,60 €/m2 = 25,60 € )
• dodatok č. 2/2019 Rokovacieho poriadku
obecného zastupiteľstva obce Zvončín

Smetné
nádoby
Občania, ktorí majú záujem o smetné
možnosť si ich zakúpiť na obecnom
stránkový hodín. Ceny za nádoby sú:
120 l nádoba na komunálny opad
120 l nádoba na plasty 		
240 l nádoba na komunálny odpad

nádoby, majú
úrade v čase
19,80 €
22,20 €
31,80 €

Povinné
čipovanie Nová webová stránka
psov
a mobilná aplikácia
Na základe novely zákona
o veterinárnej starostlivosti sú majitelia psov povinní svojich psov začipovať
najneskôr do 31.10.2019.
Začipovanie vykoná veterinár. Ak majiteľ nedá svojho psíka začipovať, môže
dostať pokutu 50 € a psík
nemusí byť ošetrený.

www.zvoncin.eu

V týchto týždňoch intenzívne pracujeme na novej
modernej webovej obecnej stránke. Veríme, že bude
dobre slúžiť a informovať občanov a že ju budete radi
navštevovať. Taktiež bude k dispozícii na stiahnutie webová aplikácia, ktorá vás upozorní na všetko, čo sa na
stránke udeje - pridané nové oznamy, dokumenty na
úradnej tabuli, fotogalérie a pod. Spustenie stránky i aplikácie je naplánované na jún/júl.
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Udialo sa v našej obci...
Zvončanský
ples

Fašiangový
karneval

Zelená pre krajší svet, o.z. dňa 26.1.2019
zorganizovala v našom kultúrnom dome 1.
ročník Zvončanského plesu. Plesajúci si užili
netradične vyzdobenú sálu, dobrú zábavu,
o ktorú sa postarala skupina DOMI, výbornú
večeru a bohatú tombolu. Organizátorom aj
dobrovoľníkom patrí srdečné poďakovanie.

Dňa 1.2.2019 Sociálne centrum ANJEL, n. o. zorganizovalo pre deti z našej obce fašiangový
karneval. Hlavnou témou masiek boli tento
rok klauni. Animátori deti výborne zabavili a
najväčšou odmenou boli usmiate tváre všetkých
prítomných. Organizátorom aj dobrovoľníkom
ďakujeme za veselú akciu.

Jarné
upratovanie chotára

Predstavenie Šašo Fifo,
Vierka a statená zima

Upratovacia
brigáda
nášho
katastra
dobrovoľníkmi sa konala v marcovú sobotu
2.3.2019. Tento rok sa akcia stretla s väčšou odozvou. Zapojili sa celé rodiny s deťmi aj mládež.
Rozdelili sa do skupiniek a vyzbierali odpad okolo celého okolia dediny. Dobrovoľníci naplnili
dva veľkokapacitné kontajnery. Starostka obce
ďakuje všetkým dobrovoľníkom z radov občanov,
členom Poľovníckeho združenia Dolinky a deťom
z obecnej knižnice.

Noc
s Andersenom
V piatok 29.3.2019 sa naša obecná knižnica zapojila už po 11-ty raz do medzinárodnej akcie Noc
s Andersenom. V úvode sa deti medzi sebou
zoznámili a porozprávali sa o živote slávneho
rozprávkára. Reťazovo si čítali knižku, ktorú
dostali do daru od vydavateľstva Slovart „Ako
sme s Ťukťukom ťukťukovali“ od autora Petra
Karpinského. Samozrejme, najväčšia zábava hľadanie „Andersenovho“ pokladu v teréne,
nemohla chýbať. Ráno deti čakala rozcvička.
Všetkých 11 zúčastnených mladých čitateľov
odchádzalo domov spokojných a už teraz sa
tešia na ďalšiu spoločnú noc, ktorá sa bude konať
znova o rok.

Už po druhýkrát 10.3.2019 prišiel do kultúrneho
domu v našej obci Šašo Fifo s Vierkou. Našich
najmenších potešili svojim interaktívnym divadlom o Stratenej zime. Akciu pre deti zabezpečilo
zruženie Zelená pre krajší svet, o. z., za čo im v
mene všetkých návštevníkov ďakujeme.

Veľkonočné
trhy

V sobotu 7.4.2019 Sociálne centrum ANJEL,
n.o. v kultúrnom dome usporiadal veľkonočné
trhy. Návštevníci si mohli vyberať z veľkej a pestrej ponuky rôznych domácich produktov. O
kultúrny program sa postarala Folklórna skupina
Dudváh z Križovian nad Dudváhom. Organizátorom ďakujeme za príjemnú atmosféru.

knihovníčka obce Kamila Hudcovičová

Deň
matiek

Druhá májová nedeľa vždy patrí všetkým matkám a starým matkám. Program už tradične pre nich
nacvičili naši najmenší – škôlkari, za čo patrí veľká vďaka pani riaditeľke a učiteľkám našej škôlky.
Pre oslávenkyne bolo pripravené občerstvenie a malý darček na pamiatku. Akciu organizačne
zabezpečil obecný úrad.
13. ročník

www.zvoncin.eu
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Pozývame Vás!

Zelená pre krajší svet o.z. a obecný úrad
pozývajú všetkých, už na 14. ročník, osláviť

Deň detí

8.6.2019 o 15:00 hod.

na miestnom futbalovom ihrisku.
Pripravené sú už tradičné i nové atrakcie - zábavné stanovištia,
zaujímavé disciplíny, sladkosti pre každého, skákací hrad, maľovanie na
tvár, jazda na koni, ukážky hasičskej techniky, bohatý program pre deti
aj dospelých, posedenie pri živej hudbe a chutné občerstvenie.
Všetky zaregistrované a súťažiace deti do 16:30 hod. majú možnosť
súťažiť o vyhliadkový let malým motorovým lietadlom!

Obecný úrad, PZ Dolinky, tJ Družstevník
a Zelená pre krajší svet o.z.
pozývajú všetkých na oslavu

deň obce

29.6.2019 o 15:15 hod.

na miestnom futbalovom ihrisku.
pri príležitosti 480. výročia prvej písomnej zmienky, budú na miestnom ihrisku konať oslavy obce. O občerstvenie v forme bufetu, gulášu
a opekačky bude postarané. na deti čakajú tvorivé dielne a zábavné
stanovištia. Organizátori pre vás pripravili bohatý kultúrno-športový
program:
10:30 slávnostná omša v kostole
15:15 zahájenie programu na ihrisku
15:30 futbalový zápas - prípravka
15:30-17:30 zábavné stanovištia pre Deti
16:00 Živá hudba
19:00 večerné opekanie, ohne
21:00 ohňová show-záver

13. ročník
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strana 4

