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Obecný úrad Zvončín

č. 4/2014
8. ročník

CINGÁČIK
Medzinárodný deň detí – športovo-zábavné popoludnie
V našej obci sa stalo tradíciou organizovanie stretnutia rodín a priateľov na akcii venovanej deťom. Aj tento
rok 1. júla pripravili dobrovoľníci, v spolupráci s obcou a sponzormi, bohatý program pre deti a ich rodičov.
Okrem tradičného súťaženia s následným premieňaním bodov za ceny, bol tohtoročný 9. ročník bohatší
o sprievodný program. Návštevníci si mohli prezrieť hasičskú techniku OR Hasičského záchranného zboru
v Trnave, ukážku sanitky záchrannej služby, ukážky dravcov, využiť maľovanie na tvár, vozenie na koňoch,
skákanie na trampolíne a skákacom hrade, zoorbing a vyskúšať sedieť na rôznych modeloch motoriek.
Občerstvenie bolo výborné a bolo si z čoho vyberať.
Celá akcia sa mohla uskutočniť iba vďaka ochotným dobrovoľníkom a štedrým sponzorom, ktorým za všetky
spokojné deti veľmi pekne ďakujeme.
Sponzori:
Organizátori:
Obec Zvončín
Bugyi Daniel
p. Belavý M. ml.
Bugyiová Alexandra
p. Císar Milan
Crhoňová Simona
p. Debrecký I.
Dudášová Klaudia
p. Herda M.
Gábrišová Patrícia
p. Hrubá M.
Hudcovičová Kamila
p. Izakovičová Z.
Kolárová Kristína
p. Jankovič R.
Palkovičová Zuzana
p. Juríková A.
Rašlík Matúš
p. Jurkovská M.
Strakoš Michal
p. Kosnáč D.
Strakoš Ondrej
p. Krajčovič R.
Suchánová Lenka
p. Poláčková K.
Tatranská Michelle
p. Polakovič D.
Orlovská Zuzana
SPEDAS s.r.o
Včelková Michaela
AGROPO s.r.o
Zelenská Lucia
KARADY s.r.o
Zigová Katarína
RUPOS s.r.o
COOP Jednota, s.d
Sociálne centrum Anjel, n.o.
Zelená pre krajší svet, o.z.
www.pesvpohode.sk
www.rabarstvotrnava.sk
www.prokast.sk
ŠTIMAR s.r.o v spolupráci s laboratóriami AnalytX s.r.o

Materská škola u hasičov
Naši malí škôlkari sa vybrali 26.5.2014 na exkurziu OR Hasičského záchranného zboru v Trnave. Najskôr
si vyskúšali hromadnú autobusovú dopravu, ktorá bola pre deti prvým zážitkom. Následne sa tešili
pozornosti pánov hasičov, ktorí mali s malými nezbedníkmi veľkú trpezlivosť. Ukázali im rôznu hasičskú
techniku. Ich najväčšiu pozornosť si vyslúžila štvorkolka.
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Jánske ohne
V tomto roku sa rozhoreli Jánske ohne v našej obci o niečo skôr ako na sv. Jána. Už v sobotu
21.6.2014 pripravili členovia Poľovníckeho združenia Zelený háj veľkú hranicu a ohne na opekanie,
navarili guláš z diviny a zabezpečili aj tekuté občerstvenie. Pri zvukoch harmoniky si spoločne mohli
ľudia posedieť, zaspievať a opekať. Bolo príjemné opäť sa zastaviť v tomto uponáhľanom svete, za čo
patrí všetkým, ktorí sa zaslúžili o prípravu a hladký priebeh akcie, srdečná vďaka.

Z obecného zastupiteľstva
25.6.2014 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo päť poslancov
a hlavný kontrolór obce.
Schválili:
1. záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za r. 2013 bez výhrad
2. použitie prebytku hospodárenia vo výške 37 316,20 € na tvorbu rezervného fondu
3. zámer predaja časti pozemku parc. č. 167/1, v približnej výmere 30 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa
4. zámer zámeny časti pozemku parc. č. 115/6 za časť pozemku parc.č . 115/2, v približnej
výmere 15 m2 z dôvodu osobitného zreteľa
5. zámer zámeny časti pozemku parc. č. 214/3 za pozemok parc. č. 167/8, v približnej výmere 23
m2 z dôvodu osobitného zreteľa
6. rekonštrukciu miestnej komunikácie
7. zmenu č. 1/2014 rozpočtu obce Zvončín
Zobrali na vedomie:
1.
rozbor rozpočtového hospodárenia za r. 2013
2.
stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za r. 2013
3.
správu audítora za r. 2013
4.
odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 30 % mesačného platu
5.
informáciu o možnosti využitia prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných
fondov v novom programovom období 2014-2020 na prípravu a realizáciu Regionálnych
integrovaných územných stratégií v rámci funkčných mestských území
6.
účasť obce Zvončín vo Funkčnom mestskom území Trnavy, ktoré tvorí mesto Trnava a 15
obcí (Jaslovské Bohunice, Špačince, Malženice, Bohdanovce nad Trnavou, Šelpice, Bučany,
Zvončín, Brestovany, Dolné Lovčice, Zavar, Biely Kostol, Hrnčiarovce nad Trnavou, Zeleneč,
Suchá nad Parnou a Ružindol) za účelom prípravy a realizácie Regionálnej integrovanej
územnej stratégie na roky 2014-2020.
7.
pristúpenie obce Horná Krupá do Spoločného obecného úradu Trnava
Vyhlásili: voľbu hlavného kontrolóra obce na 30.7.2014 o 19:00 v zasadačke Obecného úradu
Poverili: starostku obce spolupracovať na príprave a realizácii Integrovaného regionálneho
operačného programu ako nástroja Regionálnych integrovaných územných stratégií.

!

OZNAM

!

Oznamujeme občanom, že obecná knižnica bude počas prázdnin zatvorená.
V prípade záujmu o výmenu kníh príďte v úradných hodinách na Obecný úrad.
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