Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 2/2013
7. ročník

C I N G Á Č I K
Noc s Andersenom vo Zvončíne
5. apríla 2013 sa i naša knižnica zapojila už po piatykrát do medzinárodného čitateľského podujatia
s názvom Noc s Andersenom. Jej cieľom je podpora čítania u mladých čitateľov, ktorí mnohokrát strávia až
príliš veľa času na internete. Táto čarovná noc bola realizovaná pri príležitosti výročia narodenia
svetoznámeho dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Počas Noci s Andersenom zažilo 10 detí a šikovná pomocníčka krásne chvíle prostredníctvom
rozprávkových dobrodružstiev. Na úvod sme si predstavili autorovu osobu a jeho literárnu tvorbu. Neskôr
sme venovali pozornosť knižnej novinke od slovenského spisovateľa Branislava Jobusa – Komisár Mrodge.
Reťazovo sme si prečítali úryvok z tejto detektívnej knižky. Po literárnom okienku nasledovalo hranie
spoločenských hier a písanie básničiek o svetoznámom rozprávkarovi. Pri čítaní a hrách sme veru poriadne
vyhladli, ale vynikajúca pizza nám naplnila naše prázdne brušká. Nezabudnuteľný večer sa niesol aj vo
filmovej rozprávkovej podobe. Spokojne sme zaľahli do pripravených spacákov, pomaly a s dobrým pocitom
zaspávali. Po budíčku nasledovala „stará“ známa rozcvička, ktorá je medzi nocľažníkmi veľmi obľúbená.
Úsmev na tvárach detí bol tým najkrajším záverom tohto čitateľského podujatia.
Bc. Monika Suchánová
knihovníčka obce

POZVÁNKA

Obec Zvončín
Vás pozýva
dňa 21. apríla 2013 o 16:00 hod
do Kultúrneho domu
na

slávnostné uvedenie do života
knihy pátra Viktora Mišutha

„Zvončín“
Slávnostné uvedenie do života bude spojené s autogramiádou.
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Dobrovoľníci z radov mládeže, ktorí pripravujú 8. ročník Medzinárodného dňa detí,
prosia o sponzorské príspevky, ktoré pomáhajú pri realizácii podujatia.
Vecné alebo finančné príspevky môžu byť doručené
na Obecnú úrad alebo hlavnému organizátorovi Danielovi Bugyimu, č. domu 60.
Za sponzorské príspevky, bez ktorých by sa podujatie nezaobišlo, vopred veľmi ďakujú!

Komisia pre kultúru pozýva všetkých občanov na každoročné Stavanie mája
spojené so Súťažou o najlepší koláč r. 2013,
ktoré sa bude konať 1.5.2013 o 17:00 hod. v Kultúrnom dome.
Súťažné koláče je potrebné priniesť od 15:00 do 16:30 do Kultúrneho domu.

Obecný úrad pozýva na oslavu Dňa matiek,
ktorá sa bude konať 12.5.2013 o 16:00 hod. v Kultúrnom dome.
O kultúrny program sa tradične postarajú naši najmladší občania – naši škôlkari.

Obecný úrad oznamuje občanom,
že každá domácnosť našej obce dostane jednu publikáciu o obci - zdarma.
Vyzdvihnúť si ju môžete v deň uvedenia do života v Kultúrnom dome
alebo od 22.4.2013 na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Z obecného zastupiteľstva
12.3.2013

– sa mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo všetkých 7 poslancov a hl.
kontrolórka.
Schválili: kúpu pozemkov pod budúcou miestnou komunikáciou v lokalite „IBV Nad Tehelňou“ za 1,-€

2.4.2013

– sa riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo všetkých 7 poslancov a hl. kontrolórka.

Schválili:

1. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o financovaní školských zariadení
2.
3.
4.

dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO
pristúpenie obce Naháč za účastníka zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu (SOU)
zápis do kroniky za r. 2012
5. ponechanie rovnakého platu starostky obce ako v minulom roku
Vzali na vedomie:
1. oznámenie predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
o splnení zákonnej povinnosti podania majetkového priznania starostky obce v zmysle zákona
č. 357/2004 Z. z.

2. vyjadrenie Komisie pre kultúru, vzdelávanie a šport k zápisu do kroniky za r. 2012
Neschválili: návrh na vypracovanie dodatku č. 1 k VZN č. 1/2009 o udržiavaní čistoty a poriadku vo Zvončíne
Poverili: starostku obce zabezpečením rokovaní a zmluvného zabezpečenia rekonštrukcie verejného osvetlenia
v zmysle ponuky spoločnosti EcoLed Solutions a.s.
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INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV S POZASTAVENOU ŽIVNOSŤOU

Podnikatelia, u ktorých bolo do 31.5.2010 rozhodnuté o pozastavení prevádzkovania živnosti,upravia svoje
právne vzťahy v súlade s § 57 ods. 6 do troch rokov od účinnosti tohto zákona. Inak im uplynutím tejto doby
pozastavené živnostenské oprávnenie zanikne.
V praxi to znamená, že všetci podnikatelia, ktorí mali k 1.6.2010 pozastavené prevádzkovanie živnosti na
dobu dlhšiu ako 3 roky (k 1.6.2010 ešte nebol v platnosti § 57 ods.6 živnostenského zákona, ktorý upravuje
minimálnu a maximálnu dĺžku pozastavenia), musia oznámiť živnostenskému úradu najneskôr do 31.5.2013
zákonom požadovanú zmenu pozastavenia živnosti, ktorá nemôže prekročiť túto zákonom ustanovenú limitnú
dobu, inak im živnostenské oprávnenie zanikne.
Monika Gese
vedúca odboru živnostenského podnikania

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI V R. 2013

Je potrebné zamerať sa najmä u lesných porastov na preventívne opatrenia zo strany vlastníkov, užívateľov
lesov ako i zo strany verejnosti, ktorá často podceňuje hrozbu vzniku a rozšírenia požiaru.
K základným povinnostiam, ktoré je potrebné dodržiavať v prírode patrí :
• nezakladať oheň na miestach, kde je to zakázané, alebo kde by sa mohol rozšíriť
• využívať len oficiálne ohniská, ktoré sú bezpečné
• neodhadzovať neuhasené cigarety
• nedovoľovať deťom hry so zápalkami
• rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä
pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.)
V prípade spozorovania požiaru privolať okamžite hasičskú jednotku alebo požiar ohlásiť na najbližšiu
ohlasovňu požiarov či už v obci alebo u správcu lesa.
č. tel. 150 – tiesňová linka
č. tel. 112 – linka integrovaného záchranného systému
Medzi najčastejšie príčiny vzniku požiarov patria: vypaľovanie trávy a suchých porastov, spaľovanie odpadov,
zakladanie ohňov v prírode a úmyselné zapálenie.
Preto upozorňujeme spoluobčanov, že tieto činnosti sú v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov zakázané.
Za porušenie ustanovení tohto zákona je možné fyzickej osobe uložiť pokarhanie alebo pokutu až do výšky
331,- €.
Veríme, že spoločným úsilím, opatrnosťou a zodpovednosťou každého z nás prispejeme k tomu, aby náš
prírodný ekosystém hlavne v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov bol v rovnováhe, čím bude
zachovaný aj pre ďalšie generácie.
OR HaZZ v Trnave
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