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C I N G Á Č I K
Vážení spoluobčania,
držíte v rukách prvé číslo už siedmeho ročníka občasníka, ktorý sa snaží o zvýšenie vašej informovanosti
zo života nášho Zvončína. Som nesmierne rada, keď sa ľudia pýtajú, kedy vyjde nové číslo. Je to vždy po
verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Príspevkami prispieva stále väčší počet ľudí, preto býva obsahovo obšírnejším a zároveň to znamená,
že sa u nás stále niečo deje.
Všetky čísla, aj starších ročníkov, sú zverejnené na internetovej stránke našej obce, ktorá sa tiež teší
záujmu z vašej strany. I dnešné číslo prináša informácie o tom, čo nové sa udialo od posledného vydania.
Dúfam, že Vás zaujme a obohatí...
Starostka

Vianočný šachový tunaj
Sviatočné vianočné popoludnie 26.12.2012 naši šachisti už tradične trávia na vianočnom šachovom
turnaji. Bojuje sa o Putovný pohár starostky obce Zvončín (8. ročník) a Pohár in memoriál Rastislava Deáka
na počesť nedávno tragicky zosnulého aktívneho šachistu Zvončína.
Po privítaní starostkou obce 14 šachisti bojovali švajčiarskym systémom na 7 kôl v časovom limite 2x15
minút za rozhodovania p. Bičana.
Súťažilo sa v troch kategóriách:
Putovný pohár starostky obce Zvončín /kto vyhrá tri krát pohár mu ostáva/:
1. Hagara Vladimír
7 bodov
2. Deák Branislav
5 bodov
3. Štibraný Miroslav 5 bodov
Pohár in memoriál Rastislava Deáka dostal najlepší Zvončan /víťaz dostal pohár do trvalého vlastníctva/:
1. Štibraný Miroslav
5 bodov
2. Bičan Vojtech
5 bodov
3. Riško Juraj
4 body
Pohár pre víťaza v kategórii mládež do 15 rokov /víťaz dostal pohár do trvalého vlastníctva/
1. Silný Ondrej
3 body
2. Braniš Lukáš
2 body
3. Kužela Timotej
2 body
Na ďalších miestach skončili Lukáš Braniš, Timko Kužela, Marek Gergeľ, Adam Novák a Maťko Kužela. Sú
to všetci žiaci ZŠ Suchá nad Parnou.
Prvý traja v každej kategórii dostali diplomy a ostatní vecné ceny podľa vlastného výberu.
ŠK Zvončín osobitne ďakuje starostke obce i ostatným sponzorom za príjemne strávené vianočné
popoludnie.
V. Bičan a R. Deák
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Novoročný prípitok a ohňostroj
Už po 30 minútach Nového roku 2013 sa pred kultúrnym domom stretlo takmer 250 občanov našej
obce, aby spoločným prípitkom privítali Nový rok.
Po slávnostnom príhovore starostky obce, ktorá občanom zaželala najmä zdravie a veľa úspechov v
osobnom aj pracovnom živote, p. Dušan Kosnáč odpálil krásny ohňostroj. Napriek technickému problému sa
ohňostroj páčil a vyslúžil si potleskom poďakovanie prítomných. Následne si susedia, priatelia a známi pri
varenom vínku navzájom želali všetko naj v r. 2013.

Ples športovcov
Tohtoročný fašiangový čas mal len veľmi krátke trvanie. Napriek tomu naši športovci, tak ako každý rok,
pripravili Ples športovcov, ktorý sa konal 1. februára 2013.
Ani tento rok si nepokazil svoje rokmi získané dobré meno. Pri bohatej tombole, skvelej muzike
a výbornej večeri to ani inak dopadnúť nemohlo.
Vďaka všetkým sponzorom, ktorí sa postarali o bohatú tombolu a organizátorom za prípravu, ktorá ich
stála určite nemálo úsilia.

Maškarný ples v Materskej škole
I naši najmenší stihli osláviť fašiangy tak ako sa patrí – v maskách. V piatok 8. februára 2013 sa naša
škôlka premenila na sídlo neviest, princezien, motýľov, pirátov, brušnej tanečnice, rôznych bojovníkov,
supermanov, ale i stavbára, šmoulíka, tekvice či snehulienky. O zábavu sa deťom postarali naše pani
učiteľky a o plné brušká dobrôt zase mamičky. Za účasti niekoľkých rodičov sa deti výborne zabavili a určite
sa už teraz tešia na ďalší karneval.

Pochovávanie basy
V nedeľu 10. februára 2013 do sály kultúrneho domu dorazil fašiangový sprievod masiek, ktorí tvorili
členovia súboru Krupanskí črpáci. Prijali pozvanie a prišli k nám pochovať basu pred nastávajúcim pôstnym
obdobím. Postarali sa o výbornú náladu divákov, ktorí sa mohli pohostiť občerstvením, ktoré nachystali
naše ženy.
Veľké poďakovanie patrí p. Poláčkovej, p. Hrubej, p. Márii Císarovej (č.d.144), p. Margite Císarovej (č.d.
112), p. Suchánovej, p. Zelenskej a p. Strakošovej.

Z obecného zastupiteľstva
20.2.2013 – sa zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo päť poslancov a hl. kontrolórka.
Schválili:
1. plán kontrol hl. kontrolórky obce na r. 2013
2. ukončenie činnosti dočasnej inventarizačnej komisie
3. zámer kúpy pozemku parc č. 163/1, ktorý je vo vlastníctve PD Suchá nad Parnou v konkurze
4. udelenie čestného občianstva za napísanie knihy o Zvončíne pátrovi Mišuthovi
Vzali na vedomie:
1. správu o činnosti obce za r. 2012
2. správu inventarizačnej komisie
3. stanovisko komisie pre výstavbu a územné plánovanie
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Pohyb obyvateľov v r. 2012
Narodili sa:
Miklošovič Marcel
Sučanová Nela
Kotvas Dominik
Baláž Lukáš
Adamková Natália

Zomreli:
Čapkovičová Irena
Minarovičová Magdaléna
Miklošovičová Terézia

Prihlásili sa:
Ilavský Ján
Císar František
Císarová Martina
Kabátová Elizabeth
Kabátová Diana
Kabátová Eva
Matejkovičová Lucia
Matejkovič Jakub
Matejkovič Adam
Holovič Peter
Holovičová Simona Ing.

Odhlásili sa:
Andraščíková Katarína Ing.
Gabriš Peter
Izakovič Ján
Cviková Stanislava
Cvik Tomáš
Krajčovič Rudolf
Kobetičová Jana Ing.
Kobetič Lukáš
Kahancová Martina

K 31.12.2012 má obec Zvončín 765 obyvateľov.

!

OZNAM

!

Separovaný zber elektronického odpadu
Obecný úrad v spolupráci so spoločnosťou ANEO, s.r.o. organizuje separovaný zber elektronického odpadu.
Zber sa uskutoční v pondelok 4. 3. 2013 o 8:30 hod.
V čase od 7:00 do 8:30 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia
(staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky,
mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod).
Od 8:30 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať.
Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické
a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté.
Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste.
Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.
Upozornenie:
Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch
a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

Strana | 3

Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 1/2013
7. ročník

Správa o činnosti obce Zvončín za r. 2012
Administratívna oblasť

•

•

•
•
•
•
•

vypracovali sme 7 žiadostí o dotácie:

1. Žiadosť o dotáciu na opravu strechy Kultúrneho domu z grantu Ministerstva financií SR – schvaľovanie
zastavené
2. Žiadosť o dotáciu z výzvy TTSK na projekt „Cesta okolo sveta“ – zábavno-športové popoludnie pre deti
k MDD – neschválené
3. Žiadosť o dotáciu z výzvy TTSK na projekt „Rozlúčka s prázdninami “- športové popoludnie pre rodinné
družstvá – neschválené
4. Žiadosť o dotáciu z grantu Ministerstva školstva na „Revitalizáciu materskej školy“– neschválené
5. Žiadosť o dotáciu na nákup nových kníh do obecnej knižnice vo Zvončíne z grantu Ministerstva kultúry SR
- neschválené
6. Žiadosť o fin. prostriedky z Environmentálneho fondu na projekt „Protipovodňová ochrana –opatrenia
mimo vodného toku“ – ešte v procese schvaľovania
7. Žiadosť o dotáciu z Programu obnovy dediny na projekt „Vybudovanie biocentra na verejnom
priestranstve a revitalizácia biokoridoru Parná“– ešte v procese schvaľovania
vydali a schválili sme 2 Všeobecne záväzné nariadenia obce:
1. VZN č.1/2012 – zásady hospodárenia s majetkom obce Zvončín
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na území obce Zvončín
bola 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
bol vypracovaný a schválený programový rozpočet na r. 2013-2015, vrátane rozpočtovej čítanky
bola vykonaná archivácia r. 2000-2006
zabezpečujeme povinné zverejňovanie na internetovej stránke obce
prebieha konanie ohľadne nepovoleného umiestnenia nebezpečných zvierat na území obce, iniciovali sme
zmenu zákona o chove nebezpečných zvierat

Oblasť styku s verejnosťou

•
•
•
•

vydali sme 5 čísel občasníka Cingáčik, ktorého novú grafickú úpravu zabezpečovala hl. kontrolórka obce
bol riešený 1 podnet od občana
poskytujeme spoločné stravovanie pre 5 dôchodcov
v obci prebehlo 23 kultúrno–spoločenských akcií:
1. Novoročný ohňostroj - akcia kult. komisie obecného zastupiteľstva
2. Mariášový turnaj – akcia dobrovoľníkov
3. Divadlo v Suchej – akcia Materskej školy
4. Ples športovcov – akcia TJ Zvončín
5. Maškarný ples pre deti – akcia Materskej školy
6. Pochovávanie basy – akcia kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva a Obecného úradu
7. Noc s Andersenom – akcia obecnej knižnice
8. Zumba párty – akcia dobrovoľníkov
9. Stavanie mája a súťaž o Zvončanský koláč r. 2012 - akcia kultúrnej komisie OZ
10. Berkoleso – akcia občianskeho združenia Zelená pre krajší svet
11. Deň matiek – akcia Obecného úradu
12. Majáles – akcia občianskeho združenia Zelená pre krajší svet
13. MDD – akcia mladých dobrovoľníkov
14. Svätojánska noc - akcia Materskej školy
15. Rozlúčka s prázdninami a varenie gulášu - akcia občianskeho združenia Zelená pre krajší svet
16. Veselé tekvice a vypúšťanie lampiónov šťastia – akcia obecnej knižnice
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Stretnutie seniorov - akcia kultúrnej komisie obecného zastupiteľstva a Obecného úradu
Stretnutie s Mikulášom – akcia Obecného úradu
Výstava holubov – akcia holubárov z. o. Zvončín
Vešiakové kráľovstvo – divadlo pre materskú školu
Vítanie do života – akcia Obecného úradu
Vianočná kapustnica – akcia dobrovoľníkov z „Novej uličky“
8. ročník Vianočného šachového turnaja – akcia Šachového klubu Zvončín
MŠ pripravila pre deti 6 akcií a dvakrát pripravila veľký kultúrny program ku dvom obecným akciám
obecná knižnica pripravila 2 akcie pre deti aj dospelých
skupina mladých ľudí pripravila už 7. ročník športovo-zábavného popoludnia pre deti k MDD
TJ Družstevník zabezpečil počas roka 52 súťažných a 16 prípravných zápasov mužstva A a mužstva žiakov.
Spoločné mužstvo dorastu s TJ Ružindol odohralo 22 súťažných zápasov. Každoročne organizuje v obci Ples
športovcov.
priatelia mariášu z radov občanov zorganizovali 5. ročník Mariášového turnaja
Poľovnícke združenie Zelený háj organizovalo brigády na čistenie odpadu z poľovného revíru, dokrmovanie
poľovnej zveri v zimnom období
nezisková organizácia Sociálne Centrum Anjel v rámci Senior klubu, pripravila fašiangový a letný večierok,
návštevu divadelného predstavenia v Bratislave a Trnave, koncerty, prednášky a výlety do termálnych
kúpeľov. V rámci Junior klubu fungoval fotografický, gitarový, strelecký a keramický krúžok. Mama klub
poskytoval cvičenie mamičiek s deťmi, tvorivé dielne pedagogicko-psychologické prednášky a poradenstvo,
divadelné predstavenie, zdravotné masáže a kozmetické poradenstvo.
občianske združenie Zelená pre krajší svet, napriek tomu, že svoju dotáciu venovalo na výmenu okien
v Materskej škole, pripravilo 3 kultúrno-spoločenské akcie: Berkoleso, Majáles a Rozlúčku s prázdninami
organizovanú juniormi združenia. Taktiež kúpilo nové hojdačky, ktoré osadili na miestnom ihrisku.
Šachový klub pripravil 8. ročník Šachového turnaja a mesačne zabezpečoval ligové zápasy.

Oblasť výstavby

•

•
•
•
•
•
•
•

vydali sme:
o 7 stavebných povolení
o 11 kolaudačných rozhodnutí
o 6 povolení na výrub drevín
o 3 predĺženia lehoty na dokončenie stavby
o 16 ohlásení o drobnej stavbe
o 2 ohlásenia stavebných úprav
o 2 oznámenia, že stavba nespĺňa zákonné podmienky na ohlásenie
o 2 rozhodnutí o zvláštnom užívaní komunikácií (rozkopávky)
o 4 povolenia na malý zdroj znečistenia ovzdušia
3 x bol vykonaný štátny stavebný dohľad nad nepovolenými stavbami
2 x bola udelená pokuta za porušenie stavebného zákona
prebiehajú 2 územné konania na umiestnenie miestnych komunikácií
v budove Materskej skoly boli vymenené dvere a okná, prebehlo maľovanie a rekonštrukcia osvetlenia herne
boli pripravené podklady a prebehol výber realizátora opravy strechy Kultúrneho domu, ktorá prebehne na
jar 2013
spolupracovali sme pri oprave kostola zabezpečovaním odvozu odpadov a poskytnutím náhradných
priestorov. Z dotácie Obecného úradu bolo hradené podlahové kúrenie.
zabezpečili sme prejazdnosť novej poľnej cesty v zmysle pozemkových úprav

Oblasť životného prostredia

•
•

Poľovnícke združenie Zelený háj dosádzalo do vysadených remízov náhradné stromy, čistilo kataster obce
z recyklačného fondu sme za r. 2011 získali 531,-€, ktoré sme získali za separovanie odpadu. Táto suma sa
postupne zvyšuje adekvátne k zvyšovaniu záujmu občanov o separáciu.
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zabezpečovali sme likvidáciu malých čiernych skládok
prebehlo konanie ohľadne nelegálnej skládky na „Nemečanke“

Zasadnutia poslancov Obeného zastupiteľstva

•
•

poslanci sa stretli na prípravných poradách 10 krát
uskutočnilo sa 6 verejných zasadnutí
Činnosť komisií

•

•

•

Komisia verejného poriadku a životného prostredia
zasadala 3x
prešetrovala 1 podnet od občana

-

Kultúrna komisia
zasadala 3x
zabezpečila 4 kultúrno–spoločenské akcie

-

Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
- zasadala 14x
- riešila postupné vysporiadavanie pozemkov pod miestnymi komunikáciami
- pripravuje rekonštrukciu ďalšej miestnej komunikácie a postupnú rekonštrukciu Kultúrneho domu
- vzala na vedomie 24 vyjadrení k ohláseným drobným stavbám, stavebným úpravám a malým zdrojom
znečistenia ovzdušia.

www.zvoncin.eu
Na informačnom portály obce www.zvoncin.eu si môžete pozrieť denne aktualizované informácie.
Napr. oznamy miestnych organizácií, zmeny ordinačných hodín lekárov a lekárne, aktuálne dianie
v obci, jej okolí, fotografie z kultúrnych akcií...
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INFORMÁCIA PRE OBČANOV
Identifikácia a registrácia spoločenských zvierat
Podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p. platí pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá
(psy, mačky a fretky) od 1. 11. 2011 povinnosť označenia čipom.
Na území SR sa tejto problematike venuje zákon č. 39/2007 Z. z. v znení novely zákona č. 342/2011 o veterinárnej
starostlivosti (ďalej len „zákon“) a vyhláška č. 19 Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len
„vyhláška“). Novelizovaný zákon je účinný od 1. 11. 2011 a vyhláška je účinná od 1. 2. 2012.
Označovaniu spoločenských zvierat, medzi ktoré sú zaraďované aj psy, sa venuje nariadenie (ES) č. 998/2003
Európskeho parlamentu a rady zo dňa 26. 5. 2003.
Uvedené predpisy je možné aj s výkladom nájsť aj na webových stránkach www.svps.sk a www.kvlsr.sk.
Od 1. 11. 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo
fretky. To znamená, že každý pes, mačka a fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom
spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že
bolo vykonané pred 3. 6. 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. 6. 2011 musia byť dodatočne označení
transpondérom - mikročipom. Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona o veterinárnej
starostlivosti, t.j. pred 1. 11. 2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona. Počas
plynutia prechodného obdobia musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo
tetovaním.
Prechodné obdobie končí 30. 9. 2013.
Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto
prechodné obdobie nevzťahuje.
Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú
aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru – mikročipu pred aplikáciou a po
aplikácii na zvierati. Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských
zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. Spoločenské
zviera, ktoré bolo identifikované transpondérom - mikročipom resp. tetovaním pred účinnosťou zákona a nie je
registrované v CRSZ resp. v SRZ, jeho registráciu do CRSZ vykoná veterinárny lekár pri najbližšej vakcinácii proti besnote
spolu so zadaním údajov o vakcinácii. Štátna veterinárna a potravinová správa SR zriadila počítačovú databázu pre CRSZ
v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona. Počítačovú databázu pre CRSZ prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov SR v
súlade s § 19 ods. 3 zákona. CRSZ nájdete na internete na stránke www.crsz.sk.
Za nedodržanie novej povinnosti sa ukladá pokuta až do výšky 370 EUR.
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