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C I N G Á Č I K
Rekonštrukcia kostola
Vážení spoluobčania,
po takmer trojmesačnom vysťahovaní nášho kostolíka do priestorov kultúrneho domu sa
môžeme opäť vrátiť k sláveniu eucharistie do vynoveného kostola. Aj vďaka Vám sa nám podarilo
urobiť rozsiahle práce a úpravy, ktoré budú slúžiť nám všetkým.
V kostole sa urobilo podlahové kúrenie, vymaľoval sa jeho interiér, vyrobili sa nové lavice,
položila sa nová dlažba, renovoval sa hlavný oltár a bočné oltáriky, reštaurovali sa obrazy.
Všetky tieto práce si vyžiadali nemalé finančné prostriedky. Náklady boli hradené z farských
prostriedkov, z príspevku Obecného úradu, zo zbierok a prispeli aj niektorí podnikatelia v obci.
Všetkým úprimne ďakujeme. Urobil sa veľký kus práce, ale vyžiadalo si to aj veľa ľudskej námahy
a obetavosti. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto dielu.
Nedá mi však nespomenúť dennodennú námahu a starostlivosť p. Ota Císara a jeho brata Rudka, ktorí
pripravili tento Boží stánok v záverečnej fáze tak, aby mohol slúžiť opäť svojmu účelu. Poďakovanie
patrí tiež p. Jožkovi Jancovi, ktorý bez nároku na odmenu upravil elektroinštaláciu v kostole.
Poďakovať by som sa chcela aj našej starostke, ktorá nás prichýlila na toto obdobie do kultúrneho
domu a tiež p. Holovičovi za bezplatný dovoz materiálu.
Určite každého zaujíma, ako bolo naložené z jeho príspevkom, ktorý venoval na tento účel. Uvedené
príjmy a výdavky predstavujú stav ku dňu 28.11.2012, takže nie sú ešte konečné. Novšie podklady
doloží p. farár Škultéty. O všetkých zmenách Vás budeme informovať. Konečné zúčtovanie bude
zverejnené v Ozvenách a v oznamoch vo vitrínke pred kostolom.
Príjmy:

Výdavky:

1. Zostatok z fasády
5 321,50
2. Príspevok od Obecného úradu 3 300,00
3. Zbierka od občanov
6 067,00
4. Príspevky od odnikateľov
700,00
5. Pokračovanie zbierky
484,00
6. Vrátenie za dlažbu a kleber
246,67
Spolu

16 119,17 €

1. Podlahové kúrenie
2. Poter
3. Maľovanie
4. Dlažba
5. Kleber, špárovka, lišty
6. Zapožičanie rezačky
7. Záloha na lavice
8. Zakúpenie dlažby
Spolu

4 500,00
714,00
4 000,00
500,00
208,30
100,00
5000,00
2091,90
17 114,20 €

p. Adamec
p. Juhash
p. Braniš D.
p.Braniš J., p. Kocnáč
Stavmat
p. Mičo

p. Vrbinkovič
Stavmat

Potrebné je ešte uhradiť doplatok za lavice. Konečná suma sa bude odvíjať od počtu
zhotovených lavíc. Objednaných bolo 14 veľkých a 2 detské lavice. Vzhľadom k tomu, že v kostole je
ešte priestor na umiestnenie dvoch lavíc, chceme tieto urobiť ešte do Vianoc. Neuhradená je tiež
obnova oltárov a obrazov. Náklady prevyšujú príjmy, čo nás neteší. V zbierke sa bude pokračovať
podobným spôsobom, ako sme sa skladali na strechu kostola. Verím, že v takmer novom kostolíku sa
nám bude všetkým páčiť a radi sa tu budeme stretávať. Ešte raz všetkým srdečná vďaka.
Na záver mi dovoľte zaželať Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky, naplnené pokojom
a radosťou z príchodu Spasiteľa a v Novom roku pevné zdravie a Božie požehnanie na všetky Vaše
snaženia.
S úctou
M. Císarová
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Milí Zvončania,
dovoľte mi, aby som touto cestou poďakovala, nie len za seba, ale za všetkých, ktorým nie je
ľahostajný osud nášho duchovného stánku. Tých ľudí je veľa, čo sa ukázalo pri verejnej zbierke a nie
sú to len veriaci farníci.
Príprava na rekonštrukciu nášho kostolíka bola dlhodobo pripravovaná p. farárom Cibirom.
Najskôr však bolo potrebné opraviť farský kostol v Suchej nad Parnou, následne sa staval kostol
v Košolnej. Keď však prišiel čas na ten náš, p. Cibira bol preradený.
Nastupujúci p. farári sa museli najskôr „rozkukať“ v novej farnosti. Našťastie členovia farskej rady,
predsa len dokázali vybojovať pozornosť aj na náš kostolík. Posledné tri roky sa každoročne niečo
urobilo a tak ho dnes už môžeme vidieť v novom šate a v celej kráse. So špeciálnym odvlhčením
múrov, novou strechou, oknami, fasádou, kúrením, dlažbou, lavicami, maľovkou, vynoveným
oltárom, reštaurovanými obrazmi a vyčistenými sochami.
Je nádherný!
Prvé ďakujem patrí všetkým brigádnikom, ktorý nezištne pomáhali pri všetkých fázach opráv.
Ženám, ktoré upratovali a zabezpečovali občerstvenie. Živnostníkom, ktorí bez nároku na odmenu, či
iba symbolickú cenu, robili remeselné práce. Všetkým, ktorí nezištne zabezpečovali lešenie, prevoz
materiálov, pomocné práce. P. kostolníkovi, ktorý aj v sťaženým podmienkach technicky zabezpečoval
vykonávanie bohoslužieb v náhradných priestoroch kultúrneho domu.
Veľké ďakujem patrí farskej rade, ktorá tieto práce napriek všetkým prekážkam naštartovala.
Vážim si čas, ktorý strávili na internete nad hľadaním firiem, ktoré bolo potrebné osloviť. Čas, ktorý
bol potrebný k porovnaniu cien na trhu a následným výberom dodávateľov. Čas, ktorý bol potrebný k
zabezpečovaniu všetkého okolo samotnej rekonštrukcie. Vážim si odvahu, že sa do toho pustili bez
vopred zabezpečeného dostatočného finančného krytia.
Najväčšie ďakujem patrí p. M. Císarovej, za úspešné dotiahnutie všetkých fáz rekonštrukcie do
úspešného konca.
Starostka

Stretnutie seniorov
Tohtoročné stretnutie seniorov sa muselo presunúť na neskorší termín, ale na vydarenosti
podujatia to rozhodne neubralo. V nedeľu 25.11.2012 sa po roku opäť stretli občania nad 60 rokov.
Takmer 85 ľudí si spoločne pozrelo program, ktorý pre nich pripravili naši škôlkari pod vedením
p. učiteliek. Následne ich svojim spevom potešil spevácky zbor Bohdanovčan, ktorý sa postaral aj
o zábavu do tanca. Nasledovalo blahoželanie všetkým tohtoročným jubilantom, ktorí sa dožili v tomto
roku guľatého jubilea. Medzi oslávencami bolo 11 šesťdesiatnikov, 7 sedemdesiatnikov a 2
osemdesiatnici, ktorým starostka s p. Heribanom zablahoželali a odovzdali malý darček s kvietkom.
Oslávencom, ktorí sa nemohli dostaviť, boli darčeky odovzdané dodatočne. V nasledujúcich dvoch
týždňoch boli našim obyvateľom nad 80 rokov, ktorým už zdravotný stav nedovoľuje stretnúť sa
s rovesníkmi, odovzdané sladké pozornosti.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu večera – p. kuchárkam,
cukrárke, mládeži, ktorá obsluhovala, p. učiteľkám Materskej školy za program a všetkým
účinkujúcim.
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Stretnutie s Mikulášom
V sobotu 8.12.2012 si Mikuláš predsa len našiel čas, po splnení všetkých štvrtkových povinností,
a navštívil naše deti v kultúrnom dome. Najskôr mu a Anjelik s Čertom v spolupráci s deťmi pripravili
všetko pre jeho príchod. Mikulášovi deti zložili mikulášsku prísahu a potom mohol už rozdávať balíčky,
ktoré si pre Zvončianske deti odložil.
Divadelné predstavenie hercov sa deťom veľmi páčilo a pobavili sa aj dospelí. Rozžiarené očká
detí boli tou najlepšou odmenou.
Srdečná vďaka patrí tradičnému sponzorovi tejto akcie p. Dušanovi Kosnáčovi.

*** Pozvánka ***
Šachový klub Zvončín pozýva na 8. ročník Vianočného šachového turnaja a 1. ročník Memoriálu
Rasťa Deáka, ktorý sa bude konať tradične 26.12.2012 o 13:00 v zasadačke Obecného úradu.
Prezentácia začne prebiehať od 12:30 hod.
Štartovné je pre mládež do 18. rokov 1,-€ a pre dospelých 2,-€.
Prihlásiť sa môžete do 23.12.2012 emailom na adrese vobi47@gmail.com alebo na t.č. 0907 081 547.

!

OZNAMY

!

Obecný úrad upozorňuje:
Daňovníci, ktorí mali v roku 2012 zmeny
(niečo kúpili, predali, zdedili, kolaudovali alebo mali vydané stavebné povolenie)
majú povinnosť podania daňového priznania na daň z nehnuteľnosti
najneskôr do 31.1.2013.
Študenti študujúci na území SR (vysoké a stredné školy, odborné učilištia)
majú nárok na zľavu 50 % z miestneho poplatku za TKO v r. 2013.
Podmienkou poskytnutia zľavy je predloženie potvrdenia o dennom štúdiu na území SR a dokladu
o ubytovaní v internáte, resp. potvrdenie o prechodnom pobyte
najneskôr do 31.1.2013.
Poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí má nárok na 100% zľavu z miestneho poplatku
za TKO za obdobie, počas ktorého sa dlhodobo zdržiava v zahraničí.
Poplatník uplatňujúci túto zľavu je povinný predložiť správcovi poplatku doklad potvrdzujúci túto
právnu skutočnosť (tento preukázateľný doklad nie je možné nahradiť čestným prehlásením)
najneskôr do 31.1.2013.
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Z obecného zastupiteľstva
29.11.2012 – sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo šesť poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1. fin. príspevok pre občianske združenie Zelená pre krajší svet na r. 2013 vo výške 800,-€
2. fin. príspevok pre neziskovú organizáciu Sociálne centrum Anjel na r. 2013 vo výške 600,- €
3. fin. príspevok pre Poľovnícke združenie Zelený háj na r. 2013 vo výške 600,4. fin. príspevok pre Šachový klub na r. 2013 vo výške 120,-€
5. fin. príspevok pre Telovýchovnú jednotu Zvončín na r. 2013 vo výške 3 900,-€
6. fin. príspevok na obnovu kostola vo výške 1 500,-€
7. programový rozpočet na r. 2013-2015
8. dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
9. zápis do kroniky za obdobie roka 2011
10. zriadenie dočasnej inventarizačnej komisie v zložení p. Císarová, p. Mikolášiková a p. Čižinská
11. zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2012 v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách
Neschválili:
1. fin. dar pre Domov sociálnych služieb Križovany
2. fin. dar na podporu historického veľkofilmu sv. Cyrila a Metoda
Vzali na vedomie:
1. stanovisko hl. kontrolórky k návrhu programovému rozpočtu na r. 2013-2015
2. stanovisko predsedu komisie pre kultúru, vzdelávanie a šport k zápisu kroniky za r. 2011
3. list predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Dvonča

INFORMÁCIA PRE OBČANOV
ZSE Energia, a.s.
Práva zákazníka
•

•

•

•
•
•

Ak zákazník (odberateľ elektriny alebo plynu v domácnosti) podpísal zmluvu s podomovým predajcom
elektriny alebo plynu a má akékoľvek pochybnosti o jej výhodnosti, podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike má právo od takto uzatvorenej zmluvy bezodplatne odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14
pracovných dní (ďalej len „zákonná lehota“) odo dňa jej uzatvorenia (t. j. jej podpísania). Takéto poučenie
by mal poskytnúť podomový predajca každému zákazníkovi formou samostatného písomného poučenia
najneskôr pri uzatvorení zmluvy. Zákazník sa prípadne v tejto zákonnej lehote môže obrátiť aj na svojho
pôvodného dodávateľa elektriny alebo plynu, ktorý mu pomôže administratívne vybaviť celý proces
zrušenia zmluvy.
Pri oslovení podomovými predajcami elektriny alebo plynu odporúčame všetkým dôkladne si
preštudovať návrh zmluvy, všeobecné obchodné podmienky k zmluve a cenník. Okrem toho je dobré
preveriť si, čo sa o danej spoločnosti, ktorú podomový predajca zastupuje, píše na internete, a to nielen
na webovej stránke konkrétnej spoločnosti, ale najmä na iných stránkach a portáloch.
Je dôležité všímať si na každej zmluve dobu trvania jej platnosti, počas ktorej bude zákazník u dodávateľa
elektriny alebo plynu viazaný, a tiež jednotlivé poplatky uvedené v cenníku, napríklad poplatok za
prípadné odstúpenie od zmluvy už po zákonnej lehote.
Zákazník má právo získať od podomového predajcu potrebný čas na rozhodnutie, či zmluvu podpíše alebo
nie.
Podomový predajca by nemal na zákazníka vyvíjať žiadny nátlak a bez vyzvania by sa mal preukázať
svojím identifikačným preukazom.
Zákazník má právo na dostatok informácií a právo overiť si totožnosť podomového predajcu na webovej
stránke alebo zákazníckej linke.
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Príjemné prežitie vianočných sviatkov,
deťom bohatého Ježiška a

veľa pokoja a pohody v rodinnom kruhu
želajú
starostka a pracovníčky Obecného úradu.

Obec Zvončín Vás pozýva
na tradičný novoročný prípitok a ohňostroj
1.1.2013 o 0.30 hod. pred Obecným úradom.
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