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CINGÁČIK
Stavanie mája spojené
s oslavou Dňa matiek
V pondelok 1. mája za spevu
našich škôlkarov vztýčili „slobodní
mládenci“ vyzdobený máj pred
kultúrnym domom. Akcia bola
spojená s oslavou Dňa matiek, ktorá
sa nemohla konať v kultúrnom
dome, pretože sa v jeho priestoroch
nachádza
dočasná
prevádzka
materskej školy, ktorej budova sa
rekonštruuje.
Naši najmenší si
pripravili pásmo básničiek, pesničiek
a tančekov za ktoré zožali zaslúžený
úspech.

Materská škola na
návšteve SĽUK-u
Naši škôlkári navštívili 23.5.2017
SĽUK v Rusovciach a pozreli si
vystúpenie na domácom pódiu. Po
dobrom obede si ešte deň
spríjemnili výbornou zmrzlinou. Na
výlete ich sprevádzali pani učiteľky,
pani kuchárka a školníčka.

Deň detí v Materskej škole
1. jún už tradične patrí
oslave MDD. Naši škôlkari ho
oslávili
súťažami
na
miestnom ihrisku pod vedením
svojich učiteliek. O sladké
odmeny pre súťažiacich sa
postarala
Obec
Zvončín,
rodičia a sponzori.

12. ročník tradičného
„MDD vo Zvončíne“
3.júna 2017 sa miestne ihrisko už ráno zaplnilo 38-mi
dobrovoľníkmi, spoluorganizátormi a účinkujúcimi, ktorí sa
pripravovali na „nápor“ detí a ich sprievodcov. Pripravili
súťažné i mimo súťažné stanovištia, ozvučenie,
občerstvenie a iné atrakcie, aby si tento deň mohli všetci
naplno užiť.
Počasie prialo, a tak 185 registrovaných detí získalo
nie len sladké odmeny, ale aj krásne hračky, ktoré boli
zakúpené vďaka podpore TTSK a sponzorom. Všetci si deň
príjemne užili a organizátori, večer síce unavení, ale
spokojní, môžu začať pripravovať budúci ročník.
Všetkým dobrovoľníkom a sponzorom je potrebné
poďakovať, pretože bez nich by sa táto krásna tradičná
oslava nemohla uskutočniť.
Vďaka týmto sponzorom sa akcia uskutočnila:
TTSK, Obec Zvončín, Zelená pre krajší svet o.z.,
SPEDAS s.r.o,
CS s.r.o, RUPOS s.r.o, Slovenský červený
kríž,
Trnavský
dvor,
Golf
Trnava,
Rosenthal,
kamarian photography, Rybárstvo Trnava, Pes v pohode,
Boat4u.sk, Reklamné-predmety.sk, Autoservis Fodor,
ProfiPneuServis, Fefe Café, Pizza Expres, kenshin-tachi.sk,
Farbička, Thermalpark Nitrava, Termálne kúpalisko
Podhájska,
Patince-family
wellness
hotel,
p. Dušan Polakovič, p. Dušan Kosnáč, In. Milan Císar,
rodina Belavá, rodina Hrubá, rodina Miklošovičová a MO
SNS Zvončín.
Vďaka týmto dobrovoľníkom sa akcia vydarila:
Adrián Augustín, Tomáš Barčák, Nina Berglová,
Lukáš Braniš, Daniel Bugyi, Alexandra Bugyiová, Vanesa
Burdová, Igor Crhoň, Viktória Danišová, Oľga Danišová,
Jana Danišová, Nina Dudášová, Veronika Glembová,
Michal Grajciar, Janka Havranková, Petra Havranková,
Kamila Hudcovičová, Klára Kajdová, Kristína Kolárová,
Radovan Kotvas, Viliam Krištof, Emma Miklošovičová,
Natália Potočná, Filip Rybanský, Milan Samek,
Monika Sameková, Hana Silná, Michal Strakoš,
Michaela
Strakošová,
Monika
Suchánová,
Mária Suchánová, Erik Surový, Samuel Šabik,
Patrícia Tkáčová, Simon Torma, Alica Vitteková,
Lucia Zelenská a Viktória Žáčeková.
Srdečne ďakujeme!

Strana | - 1 -

Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 3/2017
11. ročník

Akcie Sociálneho
centra Anjel
SENIOR klub zorganizoval v
mesiaci máj zájazd na kultúrne
vystúpenie
Alexandrovcov.
Koncert bol v bratislavskej
Inchebe
a
hosťami
boli
Kandráčovci
a
populárna
speváčka
Helena
Vodnráčková.
Okrem toho sme v klubovni
premietali film, ktorý bol len
nedávno uvedený v kinách, s
názvom "Chatrč". Ide o príbeh,
ktorý mnohým ľuďom utíšil
duchovný hlad a odpovedal
na odvekú otázku, prečo Boh
neurobí niečo s bolesťou a
zlom tohto sveta.
V mesiaci jún organizuje
Sociálne
centrum
ANJEL
víkendový zájazd na folklórny
festival vo Východnej.

OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Obecný úrad upozorňuje občanov, že
v zmysle VZN č.2/2014, je potrebné každú
stavbu obrubníkov, montáž a demontáž
pomníkov ohlásiť správcovi cintorína, ktorým
je obec. Do veľkokapacitného kontajnera
a odpadových košov nie je prípustné ukladať
stavebné odpady. Tieto musí vyviesť
stavebník na vlastné náklady.
Od septembra každú stredu v čase 16:0017:00 hod. budú mať občania možnosť
bezplatných konzultácií ohľadne mediácie
s Ing. Ester Kolníkovou. Viac info na stránke
www.spolocnostmediatorovslovenska.sk.

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

Z obecného zastupiteľstva

15.6.2017 sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnili šiesti poslanci.
Vzali na vedomie:
1. Správu audítora za r. 2016
2. Schválenie zámeru zámeny pozemkov pod cestou z r. 2014
3. Zmluvy o budúcej zámennej zmluve z r. 2014
4. Petíciu občanov za zákaz vjazdu nákladných vozidiel nad 12,5 t
5. Vyjadrenie ODI PZ SR v Trnave
6. Žiadosť p. Lužáka
7. Žiadosť p. Riška
8. Vyjadrenie komisie pre výstavbu a územné plánovanie k žiadosti p. Riška s konštatovaním, že
k vzájomnej dohode neprišlo
Schválili:
1. Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za r. 2016 bez výhrad
2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 64 852,65 €
3. Rozpočtové opatrenie 1/2017 – presun rezervného fondu do rozpočtu
4. Urbanistickú štúdiu „IBV Horná pažiť“, spracovanú Ing. Krúpovou pre firmu Minerwa s.r.o
5. Kúpu miestnej komunikácie, VO, MR detské ihrisko a pozemky pod cestami v lokalite „IBV Veselá“
za 1,-€
6. Zámenu pozemku pod cestou p. Domorákovej a pozemku Obce Zvončín bezodplatne
7. Zámenu pozemku pod cestou manželov Princových a pozemkov Obce Zvončín s doplatkom
rozdielu výmery pozemkov za cenu 13,50/m2
8. Žiadosť o odpustenie poplatku za TKO v zmysle VZN č. 3/2017
9. Poplatok pre deti materskej školy mladšie ako 3 r. vo výške 30,- € od šk. roku 2017/2018
Zamietli: petíciu občanov , nakoľko jej nebolo možné vyhovieť v plnom rozsahu.
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Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave v súlade s § 4 písm. b) a s § 21
písm. a) a v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z.
o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIAROV
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme

v územnom obvode okresu Trnava
od 5.6.2017, 1330 hod. do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady
protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b), a c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch

z a k a z u j e najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený
plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad,
- zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
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SPORY NEMUSÍME RIEŠIŤ LEN SÚDOM.
Čoraz častejšie sa na verejnosti skloňuje pojem MEDIÁCIA. Pojem „mediácia“ má svoj pôvod v
latinčine – je odvodený z latinského slova „medius“, čo znamená stredný, prostredný, ale tiež
nestranný, nerozhodný či neurčitý.
Mediácia je alternatívny spôsob riešenia sporov v civilnom práve za pomoci tretej, nestrannej a
neutrálnej osoby – MEDIÁTORA, ktorý sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor a
dospieť k obojstranne výhodnej dohode.
Alternatívny spôsob riešenia sporov znamená, že mediácia je iný, náhradný spôsob riešenia konfliktov
oproti autoritatívnym spôsobom riešenia. Do procesu riešenia vstupuje okrem sporiacich sa strán aj
ďalšia osoba – mediátor, ktorý je pre svoju neutralitu a nestrannosť schopný objektívne a bez emócií
posúdiť vzniknutú situáciu. Sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor, t.j. pomáha
stranám sporu v hľadaní spoločného riešenia ich konfliktu.
Mediátor nerozhoduje spor ako sudca alebo arbiter. Výsledkom mediačného procesu je uzatvorenie
obojstranne výhodnej dohody, ktorá vyjadruje potreby a záujmy oboch strán.
Mediáciou možno riešiť konflikty:
 domáce – rodinné, medzi spolubývajúcimi
 komerčné – medzi obchodnými partnermi, vnútropodnikové
 komunitné – susedské, občianske, vo vnútri spoločenstva
 zamestnanecké – medzi zamestnancom a zamestnávateľom, medzi zamestnancami
navzájom, medzi členmi pracovného tímu
 školské
 spotrebiteľské
 zdravotné – v celej škále medicínskej problematiky, medzi poškodeným a zdravotníckym
zariadením
 etnické a menšinové – všetky spory, ktoré vznikajú nesprávnou komunikáciou medzi rôznymi
kultúrami, menšinami či etnickými skupinami
 oblasť autorských práv – medzi spoluautormi, medzi autorom a médiami, majetkové spory z
porušenia autorských práv
 v trestnej justícii
 vo verejnej sfére
 v environmentálnej oblasti – vytváranie nových skládok odpadu
Mediácia prináša so sebou viacero výhod:
1) skvalitňovanie medziľudských vzťahov
2) dobrovoľnosť a rovnoprávnosť účastníkov na mediácii
3) táto alternatívna metóda riešenia sporov je flexibilnejšia, menej formálna a hlavne finančne a
časovo menej nákladná, ako riešenie sporov na súdoch
4) ťažisko rozhodovacej moci sa presúva na samotných účastníkov sporu, čím sa účastníci stávajú
priamo zodpovední za výsledok, ku ktorému sa mediáciou dospeje
Pre všetkých, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a hľadajú nové uplatnenie v
kariére alebo sa chcú naučiť profesionálne riešiť konflikty, Spoločnosť mediátorov Slovenska,
registrovaná Ministerstvom spravodlivosti SR otvára v októbri nový kurz mediácie, akreditovaný
Ministerstvom školstva SR. Kurz je vhodný aj ako rekvalifikačný pre absolventov vysokých škôl, ktorí sú
evidovaní na úrade práce /na základe REPAS-u im bude kurz preplatený Úradom práce/.
Ing. Ester Kolníková - Spoločnosť mediátorov Slovenska
www.spolocnostmediatorovslovenska.sk
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