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CINGÁČIK
Novoročný
prípitok
a ohňostroj
Zvončín privítal Nový rok
2016 ohňostrojmi po celej obci.
V parku pri potoku si občania
spoločne pripili punčom a vínom,
ktorý
ponúkali
poslanci
Obecného
zastupiteľstva.
Starostka zaželala všetkým veľa
zdravia a šťastia počas celého
roka 2016. P. Dušan Kosnáč
odpálil nádherný ohňostroj, za
ktorý mu patrí veľká vďaka.

Ples športovcov
Naši
futbalisti
tradične
pripravili Ples športovcov, ktorý
sa konal na záver krátkeho
fašiangového obdobia 6.2.2016.
Vo vyzdobenej sále kultúrneho
domu sa zišli „plesajúci“, ktorým
sa o hudobnú zábavu postaral
DJ Blesák. Polnočná bohatá
tombola umožnila niektorým
odchádzať nielen s dobrou
náladou, ale aj vecným darom.
Srdečná
vďaka
patrí
organizátorom, ktorí vo svojom
voľnom čase majú vôľu a chuť
pripraviť
túto
organizačne
náročnú akciu.

Fašiangový karneval
Dňa 1. februára 2016 prepadli našu obec
Zvončín piráti. Priplávali na obrovskej kartónovej
lodi, a zakotvili v kultúrnom dome. Uniesli nám
tety kuchárky, posadili ich na palubu, a prikázali
im, aby nás častovali tuhým pirátskym grogom
a všakovakými pochúťkami, ktoré pripravili
šikovné zvončianske ženičky. Na druhej strane
paluby vítali účastníkov mladé zvončianske devy,
a rozdávali prichádzajúcim deťom
zlatky
z predchádzajúcich lupov. Napokon piráti uniesli
aj naše ratolesti oblečené do karnevalových
masiek, aby ich zapojili do divokého tanca a
pirátskych hier.
Zábavy nebolo konca kraja. Veselili sa všetci
malí i veľkí, deťúrence spolu s rodičmi, starými
rodičmi, tetami a známymi. Príjemnú atmosféru
tejto pirátskej zábavy dotváral krásne vyzdobený
pirátsky kulturák. Čas ubiehal veľmi rýchlo a ani
sme nepostrehli, že nás pirátsky kapitán spolu so
svojou družinou, priviedol k veľkému pokladu.
Záverečnou odmenou pre deti bol dlho očakávaný
cukríkový dážď.
Za všetkou touto, opäť perfektnou akciou,
stálo Sociálne centrum Anjel na čele s
PhDr. Erikou Princovou. Už teraz sa tešíme na
druhý ročník.
Sociálne centrum touto cestou ďakuje
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave karnevalu,
či už finančne alebo pracovne: Obecný úrad,
Materská škola, RNDr. Zita Izakovičová, PhD.,
firma
Pneuservis Zvončín, rod. Bičanová,
M. Jurkovská, A. Miklošovičová, rod. Danišová,
S. Jordánova, S. Gažovičová, E. Hrčková,
rod. Silná, A. Císarová, M. Hrubá, M. Karadyová,
M. Krajčovičová, R. Gažovič, rod. Kolárová,
E. Porádková, rod. Belavá, I. Debrecký a športovci
TJ Zvončín.
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OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU

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

Z obecného zastupiteľstva

 Oznamujeme občanom, že platiť
dane z nehnuteľností a
miestne poplatky je možné po
doručení rozhodnutia.

9.2.2016 - sa riadneho verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva zúčastnili piati
poslanci a hlavná kontrolórka obce.
Vzali na vedomie:

 Občania, ktorí majú záujem dostávať
Rozhodnutie k dani z nehnuteľnosti
v elektronickej podobe, môžu svoju
kontaktnú mailovú adresu nahlásiť
Obecnému úradu na adrese
ouzvoncin@stonline.sk alebo
mikolasikova@zvoncin.eu.

1. Správu o činnosti obce za r. 2015
2. Stanovisko komisie pre výstavbu
a územné plánovanie
3. Rozpočtové opatrenie 4/2015
na úpravu rozpočtu r. 2015
Schválili:
1. Plán kontrol na rok 2016
2. Odmenu pre hl. kontrolórku obce
vo výške 30% mesačného platu
3. Rozšírenie siete verejného
osvetlenia o 15 svetelných bodov
4. Rozšírenie elektrickej siete v lokalite
„Cesta od kostola“ s podmienkou,
že obci nevzniknú žiadne náklady
s realizáciou
5. Individuálnu žiadosť p. Malackej
v zmysle VZN č. 3/2015 o miestnych
daniach a miestnych poplatkoch

**************************
Občianske združenie
Zelená pre krajší svet informuje
verejnosť, že je prijímateľom 2 %
dane z príjmov za r. 2015 a touto
cestou si Vás dovoľujeme požiadať
o podporu. Z týchto prostriedkov chceme
realizovať svoje verejnoprospešné aktivity
bez finančnej pomoci z obecného rozpočtu.
Potrebné tlačivá poskytneme
na požiadanie.
Za všetky príspevky vopred ďakujeme.

 Výber daní z nehnuteľnosti za r.
2014 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.
 Obec Zvončín pri prenesenom
výkone štátnej správy v oblasti
ochrany ovzdušia Vás upozorňuje, že
podľa zákona č. 137/2010 Z. z.
o ovzduší § 14 ods. 2 sa
v zariadeniach na spaľovanie palív
nesmú spaľovať iné palivá než
určené súhlasom orgánu štátnej
správy ochrany ovzdušia. Podľa
zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch §
13 sa zakazuje spaľovať komunálny
odpad vo vykurovacích
zariadeniach.
 Materská škola Zvončín prosí
občanov, ktorí sú ochotní pomôcť
svojimi 2 % odvedenej dane,
aby sa informovali v Materskej škole
alebo na Obecnom úrade.
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Sociálne centrum ANJEL, n. o.
Harmonogram činnosti v klubovni
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK

Info:

10.00 - 12.00
09.30 - 10.30
19.00 - 20.00
09.00 - 12.00
09.30 - 10.30
10.30 - 11.15
10.00 - 12.00
18.00 - 19.00

www.centrumanjel.sk

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

MAMA klub - cvičenie s deťmi
MAMA klub - angličtina /MŠ/
POWER JOGA
MAMA klub - aktivít /cvičenie s deťmi, montessori dielničky/
MAMA klub - angličtina /MŠ/
tanečný krúžok /MŠ/
MAMA klub - kurz pre malých športovcov
PILATES

mob.:

0905 875 908

Touto formou si vás dovoľujeme poprosiť o darovanie 2 % z vašej odvedenej dane za rok
2015 v prospech našej neziskovej organizácie Sociálne centrum ANJEL.
Naším cieľom je skvalitniť život občanom a odstrániť tak sociálne vylúčenie starých ľudí, detí
zo sociálne slabších rodín a matiek na materskej dovolenke. Prostredníctvom našich klubovMAMA klub, JUNIOR a SENIOR klub sa snažíme vytvárať priestor aj podmienky na realizáciu
kultúrno- záujmovej činnosti, športových aktivít a spoločenských stretnutí.
Tento cieľ však nemožno dosiahnuť bez vašej podpory, ktorú cítime, a za ktorú vám
ďakujeme. Budeme radi, keď vašich príbuzných a priateľov, prípadne aj právnické osoby na
naše aktivity a na nás, ako možných prijímateľov 2% dane, upozorníte.
Uisťujeme vás, že sa budeme usilovať o účelné použitie takto získaných prostriedkov.
Podrobnosti o našich zámeroch i uskutočnených aktivitách budete i naďalej nachádzať najmä
na našej webstránke: www.centrumanjel.sk Tu nájdete aj tlačivá ohľadne poukázania 2 %.
Naše údaje potrebné k vyplneniu tlačiva:
Sociálne centrum Anjel, n. o.
Zvončín 226
919 01 Suchá nad Parnou
IČO: 37986031
DIČ: 202 2559869
Za Vašu podporu vopred ďakujeme!
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SPRÁVA O ČINNOSTI
Obce Zvončín za rok 2015
Investičná oblasť
o rekonštrukcia miestnej komunikácie k lokalite „Dolinky“
o vybudovaná nová dažďová kanalizácia pod miestnou komunikáciou
o rekonštruovaná podlaha v sále kultúrneho domu
Finančná oblasť
o 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
o rozpočet obce bol vyrovnaný
o obec nemá žiadne úvery a dlhy
o vypracovali a schválili sme rozpočet na r. 2016 -2018
o získali sme dotáciu na nákup kníh do knižnice vo výške 500,-€
o získali sme dotáciu na likvidáciu divokej skládky „Na Nemečanke“ vo výške 52 000,-€
o získali sme dotáciu na Rozšírenie Materskej školy nadstavbou vo výške 55 000,-€
Projektová oblasť
o vypracovali a schválili sme Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - ide
o strategický dokument, ktorý musí byť vypracovaný v zmysle príslušných zákonov
o bolo vypracovaných 7 projektov a žiadostí o finančné zdroje z rôznych grantov,
z toho 3 boli úspešné
Oblasť výstavby
o vydali sme:
- 13 stavebných povolení
- 2 územné rozhodnutia
- 1 dodatočných povolení stavby
- 6 kolaudačných rozhodnutí
- 1 povolenie na odstránenie stavby
- 8 povolení na výrub drevín
- 16 ohlásení o drobnej stavbe
- 20 ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác
- 10 povolení na malý zdroj znečistenia ovzdušia
- 3x bol vykonaný štátny stavebný dohľad
- 2x bola uložená pokuta za porušenie stav. zákona
- 5 zvláštnych povolení na užívanie miestnej komunikácie – „rozkopávkové“
- 2 povolenia na vjazd z miestnej komunikácie
Oblasť styku s verejnosťou
o vypracovali a schválili sme 3 Všeobecne záväzné nariadenia obce a 1 vnútorný predpis
o vypracovali a schválili sme nový Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
o začala fungovať nová internetová stránka obce
o začala fungovať nová facebooková stránka obce
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o vydávali sme miestny občasník Cingáčik – 7 čísiel
o poskytovali sme stravovanie pre 5 dôchodcov
o do knižnice bolo zakúpených 64 nových titulov z dotácie Min. kultúry
Oblasť kultúrno-spoločenská
Prebehlo 18 kultúrno-spoločenských akcií:
- Novoročný ohňostroj
– akcia kultúrnej komisie ob. zastupiteľstva
- Ples športovcov
– akcia TJ Zvončín
- Maškarný ples pre deti
– akcia Materskej školy
- Pochovávanie basy
– akcia kultúrnej komisie a Obecného úradu
- Veľkonočné trhy
– akcia n. o. Sociálne centrum Anjel
- Noc s Andersenom
– akcia obecnej knižnice
- Stavanie mája a súťaž o Zvončanský koláč r. 2015 - akcia kultúrnej komisie
- Deň matiek
– akcia Obecného úradu
- Majáles
– akcia o. z. Zelená pre krajší svet
- MDD
– akcia mladých dobrovoľníkov
- Jánske ohne
– akcia Poľovníckeho združenia Zelený háj
- Veselé tekvice a vypúšťanie balónov – akcia obecnej knižnice
- Privítanie jesene a súťaž vo varení gulášu - akcia o. z. Zelená pre krajší svet
- Stretnutie seniorov
– akcia kultúrnej komisie a Obecného úradu
- Mikuláš v divadle
– akcia Materskej školy
- Stretnutie s Mikulášom
– akcia Obecného úradu
- Vítanie do života
– akcia Obecného úradu
- Vianočné trhy
– akcia o. z. Zelená pre krajší svet
Oblasť činnosti Obecného zastupiteľstva
Poslanci sa zúčastnili 13x na prípravnej porade, kde pripravili 7 verejných zasadnutí pre
občanov.
o Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
podľa zákona č.357/2004 Z. z.
Predseda:
Ing. Juraj Ilavský
Členovia:
všetci poslanci OZ
- komisia zasadala 1 x
o Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
Predseda :
Ing. Dušan Hrubý
Členovia :
MUDr. Patrik Princ, Ing. Peter Miklošovič, Ing. Juraj Ilavský
- komisia zasadala 7 x
o 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 6 x
o Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Predseda:
MUDr. Patrik Princ
Členovia:
Mgr. Denisa Jakubcová, RNDr. Zita Izakovičová, Ing. Dušan Hrubý,
- komisia zasadala 5 x
o Finančná komisia
nebola zriadená, pretože poslanci sa rozhodli o fin. otázkach rozhodovať spoločne.
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Pohyb obyvateľov v obci v r. 2015
Narodili sa:
Alžbeta Adamcová
Sofia Jakubcová
Daniel Herda

Prihlásili sa:
Marek Gerinec
Eva Gerincová
Katarína Jakubcová
Vlastimil Kabát
Katarína Zemková, Mgr.
Andrea Hrebíčková
Odhlásili sa:
Dušanič Tomáš
Zuzana Minarovičová, Ing.
Martina Lukáčová
Leonard Lukáč
Linda Herdová
Cecília Lančaričová
Peter Hačo
Radovan Ottmar

Opustili nás:
Jozefína Sučanová
Martin Fulop
Karol Domorák
Mária Belavá
Mária Minarovičová
František Tolarovič
Róbert Mušinský
Tatiana Krakovská
Lucia Krchnárová
Boris Zemko
Veronika Zemková
Veronika Hrebíčková
Karady Peter
Lukáš Minarovič
Nelly Lukáčová
Magdaléna Branišová
Tomáš Chmura
František Nosek
Tomáš Tajcnár

K 31.12.2016 má obec Zvončín 760 obyvateľov.

Sociálne centrum Anjel, n. o.
v spolupráci
s kultúrnou komisiou obecného zastupiteľstva Obce Zvončín
Vás pozývajú na

Veľkonočné trhy

19.3.2016
v kultúrnom dome.
Záujemcovia, ktorí majú záujem na trhoch predávať svoje výrobky,
nech si miesto zabezpečia nahlásením na t. č. 0905 875 908 do 1.3.2016.
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