Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 1/2017
11. ročník

CINGÁČIK
Ples
športovcov
Naša obec začala sezónu
fašiangových akcií tradičným Plesom
športovcov, ktorý sa konal 28.
januára 2017 v kultúrnom dome.
Plesajúci si užívali plesovú
výzdobu, bohatú tombolu a výborné
občerstvenie. Do tanca hral DJ
Blesák. Celú akciu, ako každý rok,
zabezpečovala
TJ
Družstevník
Zvončín.
Ďakujeme
všetkým
organizátorom a sponzorom, ktorí
túto akciu podporili.

Domáca
zabíjačka
V sobotu 25. februára
2017
sa
za
kultúrnym
domom
konala
tradičná
domáca zabíjačka.
Najskôr si ľudia mohli
pozrieť
ako
sa
na
zabíjačke
spracovávajú
domáce výrobky a poobede
si na nich pochutnať.
Výrobky išli na dračku.
Organizátori sa tešili,
že
robiť
po
prvýkrát
takúto
akciu
malo
zmysel.
Dobrovoľníkom
z
„chalúp“, ale aj z iných
častí Zvončína, ďakujeme
a dúfame, že sa budúci
rok stretneme opäť.

Fašiangový
karneval
V stredu 8. februára 2017 sa v našej obci
konal fašiangový karneval.
Obecný úrad sa zmenil na divoký západ,
kde prebiehali súťaže medzi kovbojmi a
indiánmi, pod vedením skúsených animátorov
z firmy Step up.
Sociálne centrum Anjel touto cestou
ďakuje všetkým, ktorí sa podieľali na príprave
karnevalu či už finančne alebo pracovne:
Obecný úrad Zvončín, Materská škola, RNDr.
Zita Izakovičová, PhD., M. Jurkovská, A.
Miklošovičová, O. Císarová, M. Hrubá, rod.
Miklošovičová, Janka Danišová, R. Gažovič,
rod. Kollárová, S. Ilavský, E. Kuracinová, rod.
Bičanová.

Pochovávanie
basy
V posledný fašiangový utorok 28.
februára 2017
sme v našej obci
pochovali basu. Smútočné obrady
vykonali speváci zo speváckej skupiny
Krupanský Črpáci z Dolnej Krupej za
asistencie dychovkárov z Modranky.
Basu sme oplakali a pred pôstom aj
kvalitne
zajedli
a zapili.
Všetkým
gazdinkám za ich sladké a slané
dobroty patrí veľká vďaka.
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OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU

**************************

Z obecného zastupiteľstva

2.3.2017 - sa riadneho verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva zúčastnili piati
poslanci.

Výber daní z nehnuteľnosti za r. 2016
bol v minulom roku uskutočnený na
100% . To znamená, že naša obec ako
jedna z mála obcí nemá neplatičov.
Všetkým občanom za ich zodpovedný
prístup ďakujeme.

Vzali na vedomie:
1. Správu o činnosti obce za r. 2015
2. Vydanie vnútornej smernice
o verejnom obstarávaní
Schválili:
1. Zmenu č. 5/2016 územného
plánu obce Zvončín
2. Zverejnenie zámeru dať
do nájmu ornú pôdu,
ktorej vlastníkom je Obec Zvončín,
poľnohospodárskemu subjektu

Materská škola vo Zvončíne prosí
občanov, ktorí sú ochotní pomôcť
svojimi 2 % odvedenej dane, aby sa
o bližšie informácie obrátili na Materskú
školu alebo Obecný úrad.

**************************
Sociálne centrum ANJEL, n. o. ďakuje
všetkým spoločnostiam, ktoré sa rozhodli
podporiť naše aktivity a poukázali nám 2%
zo svojej zaplatenej dane.
Naša úprimná vďaka patrí aj všetkým,
ktorí podporili naše aktivity finančným
príspevkom, nefinančnými darmi, odbornou
spoluprácou pri príprave rôznych podujatí,
dobrovoľníckou prácou ako aj svojím
osobným zanietením: nadácie, štátne
inštitúcie, podnikateľské subjekty,
individuálni prispievatelia.
Ak sú vám naše aktivity sympatické a vízia
našej organizácie blízka aj v tomto roku
nám môžete venovať 2 % z dane, alebo
pomôcť inou finančnou či nefinančnou
pomocou. S vašimi prostriedkami
transparentne a zodpovedne hospodárime.
Naše údaje:
názov organizácie: Sociálne centrum Anjel, n. o.
právna forma: nezisková organizácia
adresa: Zvončín 226, 919 01 Zvončín
IČO: 37 986 031
DIČ: 202 255 9869
Potrebné dokumenty na darovanie
2% z dane si stiahnete na našej webstránke
www.centrumanjel.sk.

Obecná knižnica sa 31.3.2017 zapojí do
medzinárodnej akcie Noc s Andersenom.
Bližšie informácie poskytne záujemcom
knihovníčka v knižnici.
Správca cintorína upozorňuje občanov
na povinnosť oznamovať stavebné
úpravy hrobov na obecnom úrade
a dodržiavať rozmery hrobov. Predídete
tak
porušeniu
zákona
a VZN
o pohrebníctve a následným sankciám.
Upozorňujem tiež, ze je zakázané
rozširovať rozmery hrobu na úkor
susedného hrobového miesta.
SENIOR klub pozýva dňa 27.5.2017 na
zájazd do Bratislavy - kultúrne
vystúpenie Alexandrovcov. Záujemcovia
sa môžu prihlásiť u p. Princovej.
POĎAKOVANIE
Srdečne ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí
sa dňa 4.3.2017 zúčastnili upratovacej
brigády. Pozbierali 42 mechov odpadu
z nášho chotára. Ďakujeme, bohužiaľ aj
za tých, ktorí ten odpad do chotára
nosia! Osobitné poďakovanie patrí
Patrikovi Kosnáčovi za jeho vytrvalosť.
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SPRÁVA O ČINNOSTI
Obce Zvončín za rok 2016
Investičná oblasť:



Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie „Za pneuservisom“
Rekonštrukcia obecného úradu – výmena stropov a maľovanie kancelárií

Finančná oblasť:






Vypracovaná výročná správa, hodnotiaca správa, poznámky k účtovnej závierke a záverečný účet obce.
Následne bol vykonaný každoročný audit, na základe ktorého bol schválený záverečný účet obce bez
výhrad
Rozpočet obce bol vyrovnaný
Obec nemá žiadne úvery, dlhy a pohľadávky
Vypracovali a schválili sme rozpočet na r. 2017-2019
Získali sme dotáciu na urbanisticko-architektonickú štúdiu z Programu obnovy dediny – 5 000,-€

Administratívna oblasť:





Bolo vykonané vyraďovacie konanie do Štátneho archívu v Trnave za r. 2000 až 2009
Vypracovali sme Smernicu č. 1/2016 o registratúrnom poriadku, ktorá bola schválená Ministerstvom
vnútra SR
Uzatvárali sa nové zmluvy na hrobové miesta
Vypracované 2 vnútorné smernice

Projektová oblasť:
vypracovaných 6 projektov a žiadostí o finančné zdroje z rôznych grantov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kamerový systém v obci Zvončín – fondy EÚ – zrušená výzva ministerstvom
Rekonštrukcia športových kabín – fondy EÚ – zrušená výzva ministerstvom
Chodníky v obci a verejné priestranstvo pred obecným úradom – fondy EÚ – v procese posudzovania
Budovanie verejných priestranstiev – Program obnovy dediny – v procese
Modernizácia knižného fondu – grant Ministerstva kultúry SR – neschválené
Zeleň v Materskej škole – grant Nadácie Volkswagen Slovakia - neschválené

Oblasť výstavby, živ. prostredia a soc. služieb
vydali sme:
 15 stavebných povolení
 2 územné rozhodnutia
 1 dodatočné povolenie stavby
 5 kolaudačných rozhodnutí
 2 povolenia na odstránenie stavby
 11 povolení na výrub drevín
 26 ohlásení o drobnej stavbe
 5 ohlásení stavebných úprav a udržiavacích prác
 14 povolení na malý zdroj znečistenia ovzdušia
 3 x bol vykonaný štátny stavebný dohľad
 4 zvláštne povolenia na užívanie miestnej komunikácie – „rozkopávkové“
 2 povolenia na vjazd z miestnej komunikácie
 2 rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu

Strana | - 3 -

Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 1/2017
11. ročník

Oblasť styku s verejnosťou:






Vypracovali a schválili sme 2 Všeobecne záväzné nariadenia obce
Vydali sme miestny občasník Cingáčik – 5 čísiel
Poskytovali sme stravovanie pre 4 dôchodcov
schválený a vykonaný zápis do kroniky obce
Do knižnice bolo zakúpených 33 nových knižných titulov

Oblasť kultúrno-spoločenská:
Prebehlo 19 kultúrno-spoločenských akcií:
 Novoročný ohňostroj - akcia kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva
 Ples športovcov – akcia TJ Družstevník Zvončín
 Fašiangový karneval – akcia Sociálneho centra Anjel, Materskej školy a Obce Zvončín
 Veľkonočné trhy – akcia Sociálneho centra Anjel a Obce Zvončín
 Noc s Andersenom – akcia obecnej knižnice Zvončín
 Stavanie mája a súťaž o Zvončanský koláč r. 2016 - akcia kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva
 Deň matiek – akcia obecného úradu
 MDD – akcia dobrovoľníkov a o. z. Zelená pre krajší svet
 Festival krajiny - akcia ÚKE SAV, Obce Zvončín a PZ
 Vyrezávanie tekvíc a vypúšťanie balónov – akcia obecnej knižnice
 Stretnutie seniorov - akcia Obce Zvončín
 Dravce v Materskej škole – akcia Materskej školy
 Vianoce na dedine – akcia Sociálneho centra Anjel a Obce Zvončín
 Mikuláš v Materskej škole – akcia Materskej školy
 Stretnutie s Mikulášom – akcia obecného úradu
 Vianočné trhy - akcia o. z. Zelená pre krajší svet
 Pečenie medovníčkov – akcia Materskej školy
 Vítanie do života – akcia obecného úradu
 Silvestrovský ohňostroj – akcia Obce Zvončín

Oblasť činnosti Obecného zastupiteľstva:










Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zákona č.357/2004
Z. z.
Predseda:
Ing. Juraj Ilavský
Členovia:
všetci poslanci obecného zastupiteľstva
- komisia zasadala 1 x
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
Predseda:
Ing. Dušan Hrubý
Členovia :
MUDr. Patrik Princ, Ing. Peter Miklošovič, Ing. Juraj Ilavský
- komisia zasadala 6 x
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúru a šport
Predseda:
Anna Císarová
Členovia:
Mgr. Denisa Jakubcová, RNDr. Zita Izakovičová, Ing. Peter Miklošovič, Ing. Juraj Ilavský
- komisia zasadala 4 x
Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Predseda:
MUDr. Patrik Princ
Členovia:
Mgr. Denisa Jakubcová, RNDr. Zita Izakovičová, Ing. Dušan Hrubý,
- komisia zasadala 1 x
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zúčastnili na 9-tych prípravných poradách, kde pripravili 6 verejných
zasadnutí pre občanov.
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Pohyb obyvateľov
v r. 2016

Narodili sa:
Ema Ševčíková
Bibiana Burdová
Sebastián Vrábeľ
Matúš Mihálik
Michaela Záhorcová
Kristína Dúbravcová
Ondrej Kaminský
Michal Brilský
Teodor Aľušík
Simon Aľušík

Opustili nás:
Dušan Bílik
Štefan Malíšek
Rudolf Izakovič, Ing.
Peter Čerepaňa

Prihlásili sa:
Martina Kahancová
Silvia Dudášová
Zlatica Lanáková
Zuzana Tašká
Marta Brudňáková, Mgr.
Vladimír Daniš
Daniela Habalová
Richard Habala
Gabriela Kraváriková, Mgr,
Oliver Kravárik
Juraj Záhorec, Mgr.
Emília Adamková
Mária Domoráková
Dominik Domorák
Dušan Verbič
Samuel Zverbík

Martin Goda
Martina Lukáčová
Katarína Tašká
Peter Tašký
Michal Brudňák
Pavol Habala
Lukáš Hbala
Jozef Kravárik, Ing.
Natália Kraváriková
Mário Rogel, Ing.
Linda Herdová
Diana Pechanová
Gabriel Domorák
Hana Domoráková
Lucia Zverbíková, Mgr.
Veronika Miklová

Odhlásili sa:
Monika Ivaničová, MUDr.
Ladislav Kužela
Matúš Mihálik
Petra Žilinská
Milada Giertlová

Hana Ivaničová
Andrej Daniš
Eva Brestovanská
Maxim Málik
Lenka Bellová

K 31.12.2016 má obec Zvončín 787 obyvateľov.
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