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CINGÁČIK
OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU

Fašiangový festival
„Zvieratká“
Po roku sme sa opäť začiatkom februára stretli
v dobrej nálade v našom kultúrnom dome
na
karnevale.
Tento rok sa konal už
tretí ročník.
Tématicky bol zameraný na Zvieratká, a tak sme
spoločne spoznávali zvieratká, ktoré sa nachádzajú
nielen okolo nás, v našich lesoch, ale aj na blízkych či
vzdialenejších kontinentoch. Spoločne sme
pri
zábave a tanci objavovali
živočíšnu ríšu
nielen
Európy ale aj Afriky, Ázie, Ameriky a Antarktídy.
Zábave,
ktorá
začala
defiláciou
masiek
a prezentovala nápaditosť a tvorivosť
našich
mamičiek, nebolo konca kraja. Veselili sa všetci malí
i veľkí, detičky spolu s ich rodičmi, starými rodičmi,
priateľmi a známymi. Príjemnú atmosféru rozprávkovej
zábavy
dotváral
krásne vyzdobený kulturák
v „prírodnom“
štýle, ktorý praskal vo švíkoch.
O inšpiratívnu výzdobu sa spolu so Sociálnym centrom
Anjel postarali členovia Poľovného združenia Dolinky
a Materská škola. Šikovnými rukami prispeli aj
zvončianske dobrovoľníčky zo Senior klubu, ktoré sa
spolu
s
mamičkami
postarali
aj
o bohaté
občerstvenie nielen pre deti ale aj pre všetkých
účastníkov. Spod stromčekov, ktoré lemovali okolie
sály vykukovali na nás nielen zvieratká, ale čakali na
nás aj bohaté balíčky tomboly, ktoré obšťastnili nielen
malých ale aj tých starších, ktorí získali pekné darčeky
pre ich rodinné ratolesti. Dobrú náladu hier, tanca
a zábavy prerušila „konfetová“ búrka, ktorá uzavrela
celé podujatie. Za všetkou touto opäť perfektnou
organizáciou stálo Sociálne centrum Anjel na čele
s PhDr. Erikou Princovou. Už teraz sa tešíme na ďalší
ročník.
Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.

Naša vďaka patrí aj naším sponzorom:
Ismont, a.s. - stavebná firma, VYPRA, a.s. - stavebná
firma, Obecný úrad Zvončín, Sociálne centrum Anjel,
n.o., Walter Silberhorn,
Manashop Zvončín,
Profipneuservis Zvončín, občianske združenie „Krajší
zajtrajšok“, Tomáš Molnár, rod. Belicová, Fincentrum,
a.s. Bratislava, rod. Bičanová, rod. Princová, rod. Silná,
Doc. RnDr. Izakovičová Zita, PhD., Prevax, s.r.o.
Trnava, Proteus, s.r.o. Trnava.
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Obec Zvončín pripravuje strategický
dokument Komunitný plán sociálnych
služieb. Z tohto dôvodu si Vás
dovoľujeme požiadať o pomoc pri jeho
spracovaní. Aby vychádzal z reálnych
potrieb našich občanov, potrebujeme
vedieť
Vaše
návrhy,
potreby,
pripomienky. Za týmto účelom sme
pripravili dotazníkový prieskum, ktorý
je
zverejnený
na
webovej
a facebookovej stránke obce. Váš čas
bude tvoriť budúcnosť. Svoje potreby
môžete napísať aj mailom, písomne do
schránky na obecnom úrade alebo
telefonicky.
Všetkými
návrhmi
a pripomienkami sa budeme zaoberať
a po ich spracovaní sa bude konať
verejná diskusia, o ktorej Vás budeme
včas informovať. Pomôžete tak hlavne
sebe a prispejete k rozvoju tých služieb,
ktoré budú naozaj využívané. Vopred
ďakujeme za Vašu pomoc.

Oznamujeme občanom, že od
1.1.2018 FCC s.r.o. (bývalá A.S.A)
mení spôsob separovaného zberu
papiera z obce. Tento druh
odpadu sa bude zberať spolu
s plastmi z modrých 1100 L
nádob, ktoré sú rozmiestnené po
obci. Vývoz bude zabezpečený 1x
mesačne.
Občianske združenie pri Materskej
škole oznamuje, že sa stalo tento rok
prijímateľom 2 % z dane. Tlačivá sú
zverejnené na webe a facebooku
obce a v Materskej škole Zvončín.
Ďakujeme.
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***************************************************************************************

Z obecného zastupiteľstva

2.3.2018 sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili jeho piati
poslanci.
Vzali na vedomie:

1.
2.
3.
4.

Správu o činnosti obce za r. 2017
Žiadosť vedúcej Školskej jedálne pri Materskej škole Zvončín
Žiadosť Ing. Maglockého o prenájom časti pozemku
Stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie k žiadosti Ing. Maglockého

1.
2.
3.
4.
5.

Zvýšenie finančného pásma na stravovanie v Materskej škole Zvončín
Príjem dotácie z Trnavského samosprávneho kraja na projekt cyklotrasy
Podanie žiadosti na Úrad vlády o dotáciu na multifunkčné ihrisko
Zámer prenájmu časti pozemku pre domom Ing. Maglockého
Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 na snehovú radlicu

Schválili:

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

Zelená pre krajší svet, o.z.
informuje
Darujte Vaše 2 % z dane občianskemu združeniu Zelená pre krajší
svet, ktoré pripravuje rôzne kultúrne podujatia pre všetky vekové
kategórie nielen vo Zvončíne.

Údaje pre venovanie 2 % z vašej dane
IČO:
42163269
Právna forma:
občianske združenie
Názov organizácie: Zelená pre krajší svet o. z.
Sídlo:
Zvončín 76, 919 01 Zvončín

Najbližšie podujatia združenia
27.4. Sedem bez záruky /Vacvalová, Feldeková, Lasica, Leško/ - vystúpenie známych glosátorov
29.4. Smejko a Tanculienka - detský koncert
8.5.
Šašo Filip - interaktívne divadielko pre deti
19.5. MAJÁLES - zaujímavý program a výborná zábava
Všetci, ktorí chcú chcú darovať svoje 2% z dane, alebo si chcú zakúpiť vstupenky, či byť
informovaní o aktivitách občianskeho združenia, sa môžu pridať na facebook stránku
združenia Zelená pre krajší svet (www.facebook.com/zelenaprekrajsisvet) kde nájdu všetky
ďalšie informácie, alebo nás môžete kontaktovať na t. č. 0907 661 980.
Za každú Vašu pomoc Vám ďakujeme a vidíme sa na pripravovaných podujatiach.
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PODPORTE NÁS
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:
právna forma:
adresa:
IČO:
DIČ:
č.ú.:

Sociálne centrum Anjel, n.o.
nezisková organizácia
Zvončín 226, 919 01 Zvončín
37 986 031
202 255 9869
SK 92 5600 0000 0010 6334 9001

Potrebné dokumenty na darovanie 2% z dane si stiahnete na našej webstránke
www.centrumanjel.sk.

Harmonogram krúžkov na r. 2018
Pondelok

18.00 - 19.00

PILATES

Utorok

9.00 - 13.00
19.00 - 20.00

MAMA klub
POWER JOGA

Kids Fit - cvičenie na fitloptách

Streda

9.00 - 13.00
16.00 - 18.00

MAMA klub
JUNIOR klub

Montessori herňa
fotografický krúžok

9.00 - 13.00

SENIOR klub

nordic walking - šport

MAMA klub
POWER JOGA

Kids play, dance - motorické hry

Štvrtok
Piatok

9.00 - 13.00
18.00 - 19.00

Dňa 24.3.2018 (sobota) o 13:00 hod. bude v kultúrnom dome ďalší ročník veľkonočných
trhov. Podujatie bude pripravené v duchu ľudovo-umeleckých tradícií a remesiel. Nájdete tu
výrobky z textilu, drôtu, prútia, medové výrobky a rôzne veľkonočné dekorácie.
Ako sprievodný program je pripravené vystúpenie detského folklórneho súboru Trnavček so
svojim veľkonočným pásmom „Už vám to letečko neseme“. Okrem toho si Trnavček pripravil
"malú folklórnu školičku tanca", v ktorej budú učiť vaše ratolesti tancovať ľudové tančeky. Na
spestrenie máme ešte pripravenú malú výstavu krojov. Akciu bude dopĺňať bufet s
občerstvením.
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Správa o činnosti
obce Zvončín za rok 2017
Investičná oblasť
 Nadstavba Materskej školy vo Zvončíne
 Nové zariadenie dvojtriednej Materskej školy
 Rekonštruovaný kanál za obchodom
 Predĺženie nizkonapäťovej siete v lokalite „Od kostola“
 Spracováva sa realizačný projekt pre stavebné povolenie na vybudovanie cyklotrasy
 Spracováva sa projekt pre stavebné povolenie na vybudovanie odvodňovacieho
kanála v lokalite „Od kostola“
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 má úver na nadstavbu Materskej školy vo výške 100 000,-€
 Obec nemá žiadne pohľadávky
 Vypracovali a schválili sme rozpočet na roky 2018 -2020
 Získali sme dotáciu na realizáciu projektu Budovanie verejných priestranstiev 1. etapa
z Programu obnovy dediny 5 000,-€ - ýmena lavičiek v ekoparku a výsadba pred
obecným úradom.
Administratívna oblasť
 Uzatvárali sa nové zmluvy na hrobové miesta
 Vypracované 2 vnútorné smernice
 Prebehlo výberové konanie na riaditeľa Materskej školy
 Bol vypracovaný Prevádzkový poriadok Materskej školy a následne schválený RÚVZ
 Bol vypracovaný Prevádzkový poriadok Školskej jedálne a následne schválený RÚVZ
Projektová oblasť
 bolo vypracovaných 7 projektov a žiadostí o finančné zdroje z rôznych grantov
1. Rekonštrukcia športových kabín – grant SFZ – neschválené
2. Chodníky a verejné priestranstvo pred obecným úradom – fondy EÚ – neschválené
3. Budovanie verejných priestranstiev 2. etapa – Program obnovy dediny – v procese
schvaľovania
4. Modernizácia knižného fondu – grant Ministerstva kultúry SR – neschválené
5. Rekonštrukcia športových kabín – dotácia Ministerstva financií SR – neschválené
6. Vybudovanie obecnej záhrady – grant Slovenskej sporiteľne – neschválené
7. Rekonštrukcia športových kabín – fondy EÚ – v procese schvaľovania
Oblasť účasti v združeniach obcí
 ZMO (Združenie miest a obcí) Jaslovské Bohunice – 98% účasť školeniach a aktivitách
združenia
 Malokarpatské partnerstvo – získanie štatútu MAS (Miestna akčná skupina), vďaka
ktorému budeme čerpať eurofondy cez Operačný program Leader
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 ZOMOT (Združenie obcí mestskej oblasti Trnava) – aktívna spolupráca pri príprave
strategických dokumentov, podanie žiadostí o eurofondy na kompostéry, efektívnu
samosprávu a príprava integrovaného projektu Cyklotrasy
Oblasť výstavby, živ. prostredia a soc. služieb
vydali sme:
 26 stavebných povolení
 4 územné rozhodnutia
 1 predĺženie lehoty dokončenia stavby
 14 kolaudačných rozhodnutí
 1 povolenie na odstránenie stavby
 12 zmien v užívaní stavby
 6 povolení na výrub drevín
 34 ohlásení o drobnej stavbe
 5 ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác
 29 povolení na malý zdroj znečistenia ovzdušia
 1 x vykonaný štátny stavebný dohľad
 10 zvláštnych povolení na užívanie miestnej komunikácie – „rozkopávky“
 2 povolenia na vjazd z miestnej komunikácie
 4 rozhodnutia odkázanosti na sociálnu službu
Oblasť styku s verejnosťou
 Vypracovali a schválili sme 2 Všeobecne záväzné nariadenia (VZN) obce a 1 dodatok
k VZN
 Vydávali sme miestny občasník Cingáčik – 5 čísiel
 Poskytovali sme stravovanie pre 4 dôchodcov
 Bol schválený a vykonaný zápis do kroniky
 Do knižnice bolo doplnených 128 nových knižných titulov
 Bol vytvorený nový portál na elektronickú komunikáciu s občanmi ESMAO
Oblasť kultúrno-spoločenská
Prebehlo 25 kultúrno-spoločenských akcií:
 Silvestrovský ohňostroj - akcia kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva
 Ples športovcov – akcia Telovýchovnej jednoty Zvončín
 Fašiangový karneval – akcia Sociálneho centra Anjel n.o
 Domáca zabíjačka – akcia dobrovoľníkov „Chalupárov“ cez o.z. Zelená pre krajší svet
 Pochovávanie basy – akcia obce Zvončín
 Noc s Andersenom – akcia obecnej knižnice Zvončín
 Smejko a Tanculienka – akcia o.z. Zelená pre krajší svet
 Stavanie mája a oslava Dňa matiek - akcia obecného úradu Zvončín
 Materská škola na návšteve SĽUK-u – akcia Materskej školy
 Majáles – akcia o.z. Zelená pre krajší svet
 Medzinárodný deň detí v Materskej školy – akcia Materskej školy
 Medzinárodný deň detí – akcia dobrovoľníkov a o.z. Zelená pre krajší svet
 Výlet Materskej školy do „Hornej Dolnej“ – akcia Materskej školy
 Vyrezávanie tekvíc a vypúšťanie balónov – akcia obecnej knižnice Zvončín
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Stretnutie seniorov - akcia obce Zvončín
Zájazd do divadla – muzikál Rómeo a Júlia – akcia o.z. Zelená pre krajší svet
Sokoliar v Materskej školy – akcia Materskej školy
Koncert hudobnej skupiny Spektrum – akcia o.z. Zelená pre krajší svet
Mikuláš v Materskej škole – akcia Materskej školy
Stretnutie s Mikulášom – akcia obecného úradu Zvončín
Pečenie medovníčkov – akcia Materskej školy
Vítanie do života – akcia obecného úradu Zvončín
Vianočné trhy - akcia o.z. Zelená pre krajší svet
Večierok Senior klubu – akcia n.o. Sociálne centrum Anjel
Detský Silvestrovský ohňostroj – akcia o.z. Zelená pre krajší svet

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:
1x
 Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
Predseda :
Ing. Dušan Hrubý
Členovia :
MUDr. Patrik Princ, Ing. Peter Miklošovič, Ing. Juraj Ilavský
komisia zasadala:
7x
 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:
1x
 Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Predseda:
MUDr. Patrik Princ
Člen:
Mgr. Denisa Jakubcová, RNDr. Zita Izakovičová, Ing. Dušan Hrubý
Komisia zasadala:
0x
Poslanci OZ sa zúčastnili na 9-tych prípravných poradách, kde pripravili 6 verejných zasadnutí
pre občanov.
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