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CINGÁČIK
Výlet škôlkárov
do Včeloviny

Divadielko
v materskej škole

Dňa 04.10. 2018 sme s deťmi
navštívili malebný areál Včelovina pod
Smolenickým
zámkom.
Išlo
o zážitkovo-náučnú
exkurziu
so
sprievodcom. Deti mali možnosť
poprechádzať sa po včelárskej záhrade,
zoznámiť sa s množstvom kvetov,
stromov, nahliadnuť do práce včelára,
popozerať včelie úle a ochutnať rôzne
druhy medu. Náš výlet sa i vďaka
krásnemu jesennému počasiu vydaril,
o čom svedčia i radostné úsmevy detí.

V utorok 23. 10. 2018 do našej škôlky zavítalo
divadielko s predstavením Martinka v ríši rozprávok. Bol
to očarujúci príbeh o neposlušnom dievčatku, ktorú
pohltil svet televízie a animovaných rozprávok, pričom
zabudla, že existuje aj krajší svet a to je láska
k rodičom. Martinka s kamarátmi Petrom Panom, Bubom
a Klamkom v rozprávkovej krajine zažila veselé
dobrodružstvo o lietaní a hľadaní pokladu. Deti mali
veľkú radosť a odniesli si aj ponaučenie, že k rodičom
sa treba vždy správať pekne.

Predstavenie kandidátov
na post starostu
a poslancov obecného
zastupiteľstva
V piatok
26.10.2018
sa
v kultúrnom dome vo Zvončíne
konalo Predstavenie kandidátov
na post starostu a poslancov
obecného
zastupiteľstva
vo
volebnom
období
2018-2022.
Stretnutie
umožnilo
občanom
klásť
otázky
všetkým
kandidátom naraz, aby mali
lepší
prehľad,
mohli
si
utvoriť vlastný názor a voliť
lepšie informovaní.

Stretnutie
seniorov

V nedeľu 28.10.2018 sa v sále kultúrneho domu
stretli občania našej obci nad 60 rokov. Po krátkom
rozlúčkovom príhovore starostky sa im predstavili
naši škôlkari s pripraveným programom. Svojim
vystúpením očarili všetkých prítomných a mnohí sa
neubránili ani slzám dojatia. Veľká vďaka patrí
učiteľkám, ktoré pripravili vystúpenie so všetkými
zverencami, teda aj s deťmi ktoré majú 2,5 roka. Po
vystúpení našich malých umelcov, odovzdala
starostka s poslancom obecného zastupiteľstva p.
Hrubým gratulácie a darček prítomným jubilantom,
ktorí sa v tomto roku dožili krásnych guľatých
narodenín. 60 rokov sa v našej obci oslávilo 5 dám
a 4 páni. 5 dám a 4 páni oslávili 70-ku a jeden pán
dovŕšil v tomto roku úctyhodných 80 rokov. Na
záver spestrili večer svojou hudbou a spevom
manželia Oborilovci s Jarkom Babišom. Všetkým,
ktorí sa postarali o hladký priebeh večera aj p.
kuchárke za dobrú večeru, patrí veľká vďaka.

Brigáda PZ Dolinky a dobrovoľníkov
Dňa 30.10.2018 oslávili naši poľovníci štátny sviatok prácou. V Ekoparku bolo osadené nové
sedenie k ohnisku. Vďaka Poľovníckemu združeniu Dolinky a dvom dobrovoľníkom sme dodržali
dotačnú podmienku dobrovoľnosti. Za ich čas a prácu srdečne ďakujeme.
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Z obecného
zastupiteľstva

OZNAMY

26.10.2018 sa riadneho verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva zúčastnili jeho šiesti
poslanci a hlavná kontrolórka.
Vzali na vedomie:

1. Stanovisko Okresného úradu Trnava,
odbor výstavby a bytovej politiky
k zámeru prenájmu časti pozemku parc.
č. 173/1
2. Žiadosť združenia vlastníkov pozemkov
o schválenie urbanistickej štúdie „IBV
Zvončín Pri hájiku“
3. Žiadosť p. J. Hrčku o späť vzatie žiadosti
o zmenu územného plánu obce Zvončín
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce
k návrhu rozpočtu na r. 2019-2021
5. Podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekt „sieť náučných
chodníkov ZOMOT“
6. Podanie žiadosti o finančné prostriedky
z POD 2019
7. Podanie žiadosti na výsadbu zelene
v intraviláne obce z národného projektu
cez SAŽP
8. Správu o činnosti obce za volebné
obdobie 2014-2018

Schválili:

1.
2.
3.
4.

Zrušiili:

5.
6.

Dodatok č. 7 k zmluve o zriadení SOU
zo dňa 15.01.2003
Urbanistickú štúdiu „IBV Zvončín Pri
hájiku“
Prijatie projektu na predĺženie
vodovodu v lokalite „Od kostola“
Dodatok č 2/2018 k VZN č. 3/2015
o miestnych
daniach
a miestnom
poplatku za tuhý komunálny odpad
a drobné stavebné odpady na území
obce Zvončín
Rozpočet na r. 2019-2021
Odmenu hlavnej kontrolórke obce

1. Uznesenie

18.06.2018

č.

16/2018

zo

dňa

*************************************************
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Obec Zvončín pozýva
malých aj veľkých na
Stretnutie s Mikulášom,
ktoré sa bude konať dňa
5.12.2018 o 17:00 hod.
v kultúrnom dome vo
Zvončíne.
●●●

Obecný úrad oznamuje
občanom, že za r. 2018
sme odovzdali 430 kg
použitého oleja, čím
sme sa stali najlepšou
obcou
v separovaní
kuchynského
oleja
v okrese. Za čo patrí
všetkým zodpovedným
občanom veľká vďaka.
●●●

Zelená pre krajší svet
o.z. pozýva všetkých
občanov na Vianočné
trhy, ktoré sa budú
konať dňa 8.12.2018
v kultúrnom dome vo
Zvončíne.
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SPRÁVA O ČINNOSTI
poslancov obecného zastupiteľstva
za volebné obdobie 2014 – 2018
Dňa 15.11.2014 vo voľbách do samosprávy odovzdali občania svoju dôveru týmto kandidátom na post
poslancov obecného zastupiteľstva vo Zvončíne:
POČET DÁTUM ZLOŽENIA
HLASOV SĽUBU

MENO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
Mgr. Michaela Strakošová
Mgr. Denisa Jakubcová
MUDr. Patrik Princ
Ing. Dušan Hrubý
Ing. Juraj Ilavský
Anna Císarová

Náhradník:

8. Ing. Peter Miklošovič

241
213
191
188
175
172
169

12.12.2014

158

12.12.2014 (za p. Strakošovú)

%-UÁLNA ÚČASŤ NA
STRETNUTIACH OZ

49%
vzdala sa poslaneckého mandátu 12.12.2014
46%
12.12.2014
78%
12.12.2014
75%
12.12.2014
70%
12.12.2014
61%
50%

Poslanci pracovali v týchto komisiách:

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa
zákona č.357/2004 Z. z.
Predseda:
Členovia:
komisia zasadala:

Ing. Juraj Ilavský
všetci poslanci obecného zastupiteľstva
4x

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
Predseda:
Člen:
komisia zasadala:

Ing. Dušan Hrubý
MUDr. Patrik Princ, Ing. Juraj Ilavský, Ing. Peter Miklošovič
25 x

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúru a šport
Predseda:
Členovia:
komisia zasadala:

Anna Císarová

Mgr. Denisa Jakubcová, RNDr. Zita Izakovičová, Ing. Juraj Ilavský, Ing. Peter Miklošovič

9x

Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Predseda:
Člen:
komisia zasadala:

MUDr. Patrik Princ
RNDr. Zita Izakovičová, Mgr. Denisa Jakubcová, Ing. Dušan Hrubý
6x

Finančná komisia

nebola zriadená, pretože poslanci sa rozhodli o finančných otázkach rozhodovať spoločne

Obecné zastupiteľstvo sa zúčastnilo na 40-tych prípravných poradách, kde pripravili 29 verejných
zasadnutí pre občanov.
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SPRÁVA O ČINNOSTI
Obce Zvončín
za volebné obdobie 2014 – 2018
Investičná oblasť















Rekonštrukcia miestnej komunikácie k lokalite „Dolinky“ – r. 2014-2015
Vybudovaná nová dažďová kanalizácia pod miestnou komunikáciou – r. 2014-2015
Rekonštruovaná podlaha v sále kultúrneho domu – r. 2015
Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie „Za pneuservisom“ – r. 2016
Rekonštruovaný obecný úrad – výmena stropov a maľovanie kancelárií – r. 2016
Nadstavba Materskej školy vo Zvončíne – r. 2017
Nové zariadenie a vybavenie dvojtriednej materskej školy – r. 2017
Rekonštruovaný kanál za obchodom – r. 2017
Predĺženie nízkonapäťovej siete v lokalite „Od kostola“ – r. 2017
Spracovaný realizačný projekt a vydané stavebné povolenie na vybudovanie cyklotrasy – r. 2018
Spracovaný projekt pre stavebné povolenie na vybudovanie odvodňovacieho kanála v lokalite „Od kostola“
– r. 2018
Rekonštrukcia športových kabín – r. 2018
Zateplenie spodnej časti materskej školy – r. 2018
Výmena dreveného mobiliáru v ekoparku s dobudovaním altánku – r. 2018

Finančná oblasť







rozpočet obce bol každý rok vyrovnaný
každý rok prebehol audit s odporučením na schválenie záverečného účtu obce za príslušný rok
obec nemá žiadne pohľadávky a čerpá úver vo výške 100 000,-€
obci nebola uložená žiadna pokuta
získali sme financie z dotácií z EŠF, zo štátneho rozpočtu SR a SFZ
väčšina kúltúrno-spoločenských akcií bola podporená sponzormi

Administratívna oblasť










Vypracovali a schválili sme nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a nový Komunitný plán
sociálnych služieb
Bolo vykonané vyraďovacie konanie do Štátneho archívu v Trnave za r. 2000-2009
Vypracovali sme Smernicu č. 1/2016 o registratúrnom poriadku, ktorá bola schválená Ministerstvom
vnútra SR
Bolo vypracovaných deväť Všeobecne záväzných nariadení obce
Uzatvárali sa nové zmluvy na hrobové miesta
Boli vypracované 4 vnútorné smernice
Dvakrát 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 23 projektov a žiadostí o cudzie finančné zdroje a 6 projektov bolo schválených, z toho
iba 3 spracovávala externá firma
bolo vypracovaných 7 projektových dokumentácií na ktoré boli vydané: 1x územné rozhodnutie, 5
stavebných povolení a 1x ohlásenie udržiavacích prác pre našu obec:
o chodníky a verejné priestranstvo pred obecný úradom
o nadstavba materskej školy
o predĺženie nízkonapäťovej siete v lokalite „Od kostola“
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rekonštrukcia športových kabín
multifunkčné ihrisko
cyklochodník „TNC Karpaty“
odvodňovací kanál v lokalite „Od kostola“

Oblasť výstavby, starostlivosti o životné prostredie a sociálna oblasť










vydali sme:
o 85 stavebných povolení
o 37 kolaudačných rozhodnutí
o 10 územných rozhodnutí
o 6 povolení na odstránenie stavby
o 35 povolení na výrub drevín
o 68 ohlásení o drobnej stavbe
o 37 ohlásení stavebných úprav
o 71 povolení na malý zdroj znečistenia ovzdušia
o 24 rozhodnutí o zvláštnom užívaní komunikácií (rozkopávky)
o 8 povolení vjazdu z komunikácie
9 x bol vykonaný štátny stavebný dohľad
3 x bola uložená pokuta za porušenie stavebného zákona
1 x bola uložená pokuta na úseku životného prostredia
3 rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
bola spracovaná a schválená 1 zmena územného plánu obce
boli schválené 4 urbanistické štúdie
prebehol opakovaný proces vyvlastňovania pozemkov pod miestnymi komunikáciami

Oblasť styku s verejnosťou












vydával sa miestny občasník Cingáčik – 23 čísel
funguje Obecná knižnica, ktorá pripravuje ročne 3 kultúrno-spoločenské akcie, získala dotáciu na nákup
kníh z Ministerstva kultúry SR a zakúpila 257 nových kníh, okrem kníh ktoré dostala darom
pokračuje sa v písaní Obecnej kroniky
zabezpečuje sa spoločné stravovanie pre dôchodcov, ktorí sú na túto službu odkázaní
poskytuje sa príspevok pri narodení dieťaťa
bola zabezpečená dobrá spolupráca so všetkými organizáciami v obci
každoročne bolo pripravených okolo 20 kultúrno-spoločenských podujatí
začal fungovať virtuálny cintorín
začala fungovať nová internetová stránka obce
začala fungovať nová facebooková stránka obce
bol vytvorený nový portál ESMAO na elektronickú komunikáciu s občanmi

Oblasť služieb občanom














1359 overených podpisov
485 overených listín
40 vyjadrení k žiadostiam občanov
36 potvrdení pre občanov
52 územnoplánovacích informácií
96 vyjadrení k projektovým dokumentáciám
28 potvrdení o veku stavby
90 spracovaných prihlásení občanov
50 spracovaných odhlásení občanov
25 spracovaných úmrtných listov občanov
25 spracovaných rodných listov občanov
37 vydaných súpisných čísel
450 prečíslovaných hrobových miest
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