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CINGÁČIK
Spoločné vyrezávanie tekvíc a vypúšťanie lampiónov
V piatok 19.9.2014 sa konala obľúbená jesenná akcia detí i dospelých – Vyrezávanie tekvíc a púšťanie
lampiónov šťastia. Akcia, ktorú organizuje každoročne Obecná knižnica vo Zvončíne, sa tento rok mimoriadne
vydarila. Príjemné počasie zabezpečilo polovicu úspechu a druhú polovicu vysoká návštevnosť podujatia.
Vyrezávané tekvičky sú z roka na rok krajšie a náročnejšie. Mnohé mamičky a oteckovia dokážu vytvoriť hotové
umelecké diela.
Profesionálne zabezpečenie organizácie akcie knihovníčkou obce Mgr. Monikou Suchánovou a Danielom
Bugyim urobilo z jednoduchej akcie malý sviatok. Za to im patrí veľká vďaka.

Stretnutie seniorov
Dňa 26.10.2014 sa po roku opäť stretli seniori našej obce, teda občania vo veku nad 60 rokov, na
spoločnom stretnutí. Počet seniorov sa zvýšil o 9 čerstvých šesťdesiatnikov. Zároveň sme spoločne zagratulovali
aj 10 sedemdesiatnikom. Nápaditý program už tradične pripravili pani učiteľky Materskej školy, ktoré ukázali, že
aj s našimi najmenšími deťmi sa dajú robiť zázraky.
Po odovzdaní symbolických anjelov našim tohtoročným jubilantom sa mikrofónu ujali manželia Oborilovci
spolu s Jarkom Babišom, ktorí sa svojim spevom a hudbou postarali o dobrú náladu. Do tanca spievali až do
odchodu posledného návštevníka. O výbornú večeru sa postarali pani kuchárky, za čo im patrí srdečná vďaka.

Predstavenie kandidátov na starostu a poslancov
V sobotu 8.11.2014 sa v Kultúrnom dome vo Zvončíne konalo verejné predstavenie kandidátov na post
starostu obce a poslanca Obecného zastupiteľstva. Celé podujatie bolo riadené odborníkom - facilitátorom,
ktorý zabezpečoval rovnaké podmienky pre všetkých kandidátov na ich prezentáciu a následne riadil diskusiu
s občanmi, ktorí kládli kandidátom otázky.
Verejného stretnutia sa zúčastnili všetci traja kandidáti na post starostu obce a 10 kandidátov na post
poslanca Obecného zastupiteľstva. Dve kandidátky sa vopred ospravedlnili svoju neúčasť a traja kandidáti
neprišli.

!

OZNAMY

!

Občania, ktorí majú záujem využiť svoje volebné právo,
ale zdravotný stav im nedovoľuje prísť voliť na Obecný úrad,
aby využili možnosť hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
Treba sa nahlásiť telefonicky na Obecný úrad
v pracovnej dobe alebo počas volebného dňa do 18:00 na tel. č. 033/558 03 06.

Obec Zvončín Vás pozýva na
Stretnutie s Mikulášom,
ktoré sa bude konať
v sobotu 6.12.2014 o 17:00 v Kultúrnom dome.
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Z obecného zastupiteľstva
22.10.2014 - sa mimoriadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo šesť
poslancov.
Zobrali na vedomie:
1. správu o prerokovaní Zmeny č. 4/2014 Územného plánu obce Zvončín
2. stanoviská a pripomienky, ktoré boli v zákonnej lehote prerokovávania vznesené k návrhu
Zmeny č. 4/2014 Územného plánu obce Zvončín
3. stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddelenia územného
plánovania zo dňa 6.10.2014 zn. OU-TT-OVBP1-2014/021438/Ti, z preskúmania návrhu
Zmeny č. 4/2014 Územného plánu obce Zvončín podľa § 25 stavebného zákona
4. žiadosť manželov Miklošovičových a Gažovičových na odkúpenie časti pozemku parc. č. 115/2
a stanovisko Komisie pre výstavbu a územné plánovanie
Schválili:
1. Zmenu č. 4/2014 Územného plánu obce Zvončín
2. vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Zmeny č. 4/2014
Územného plánu obce Zvončín
3. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny č. 4/2014
Územného plánu obce Zvončín
4. zverejnenie zámeru predaja častí pozemku parc. č. 115/2 odčlenených geometrickým plánom,
manželom Miklošovičovým a Gažovičovým v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
v z. n. p. z dôvodu osobitného zreteľa za cenu v zmysle dodatku č. 1/2014 k Všeobecne
záväznému nariadeniu č. 1/2012
6.11.2014 - sa riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva zúčastnilo všetkých sedem
poslancov a hlavný kontrolór
Zobrali na vedomie:
1. zverejnenie zámeru predaja pozemkov parc. č. 115/15, 115/16, 115/17, a 115/18
odčlenených z pozemku parc. č. 115/2
2. Správu o činnosti poslancov Obecného zastupiteľstva za volebné obdobie 2011-2014 a Správu
o činnosti obce za volebné obdobie 2011-2014
Konštatovali: že pri predaji pozemkov parc. č. č. 115/15, 115/16, 115/17 a 115/18 ide o prípad hodný
osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí č. 138/1991 z. z. v z. n. p.
Schválili:
1. Všeobecne záväzné nariadenie č.e5/2014 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
obce Zvončín
2. predaj pozemkov parc. č. 115/16, 115/17 a 115/18 manželom Miklošovičovým
3. predaj pozemku parc. č. 115/15 manželom Gažovičovým
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SPRÁVA O ČINNOSTI
poslancov Obecného zastupiteľstva
za volebné obdobie 2011 – 2014
Dňa 27.11.2010 vo voľbách do samosprávy odovzdali občania svoju dôveru týmto kandidátom na post
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Zvončíne:

MENO
1. Mgr. Michaela Strakošová
2. Anna Císarová
3. Jozef Heriban
4. Mgr. Monika Zelenská
5. Ing. Anton Hoffmann
6. Ing. Jana Noseková
7. Ing. Dušan Hrubý
8. Jozef Krchnák
9. Rastislav Krajčovič

POČET HLASOV
254
214
202
201
196
190
186
178
171

DÁTUM ZLOŽENIA SĽUBU
vzdala sa poslaneckého mandátu
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010 vzdala sa mandátu 11.9.2013
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010
22.12.2010 doplnil OZ za Mgr. Strakošovú
25.09.2013 doplnil OZ za Mgr. Zelenskú

Poslanci Obecného zastupiteľstva pracovali v týchto komisiách:
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa ústavného
zákona č. 357/2004 Z. z.
Predseda:
Jozef Krchnák
Členovia:
všetci poslanci obecného zastupiteľstva
- komisia zasadala 4 x
Komisia pre výstavbu a územné plánovanie
Predseda:
Ing. Anton Hoffmann
Členovia:
Ing. Jana Noseková,
Jozef Krchnák,
Ing. Dušan Hrubý,
Rastislav Krajčovič
- komisia zasadala 55 x
Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúru a šport
Predseda:
Anna Císarová
Členovia:
Mgr. Monika Zelenská,
Jozef Heriban
- komisia zasadala 12 x
Komisia pre ochranu verejného poriadku a životného prostredia
Predseda:
Ing. Dušan Hrubý
Členovia:
Jozef Krchnák,
Jozef Heriban,
Rastislav Krajčovič
- komisia zasadala 20 x
Finančná komisia
-nebola zriadená, pretože poslanci sa rozhodli o finančných otázkach rozhodovať spoločne.
Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na 55-tych prípravných poradách, kde pripravili 30 verejných zasadnutí
pre občanov.

Strana | - 3 -

Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 6/2014
8. ročník

SPRÁVA O ČINNOSTI
Obce Zvončín
za volebné obdobie 2011 – 2014
Investičná oblasť:
















Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome – r. 2011, 2012
Spolupráca pri oprave kostola – r. 2011, 2012
Výmena plastových okien, maľovanie a nové osvetlenie herne v Materskej škole – r. 2011
Rekonštrukcia kúrenia na Obecnom úrade – r. 2012
Rekonštrukcia strechy na budove Kultúrneho domu – r. 2013
Rekonštrukcia komína na Kultúrnom dome a výmena kotla – r. 2013
Realizácia projektu „Biocentrum na verejnom priestranstve“ pri potoku – r. 2013- získaná
dotácia
Likvidácia divokej skládky „ Nemečanka“ – ešte v procese riešenia
Vybudovanie Nového verejného osvetlenia v obci – r. 2014
Nová fasáda na Kultúrnom dome – r. 2014
Výmena kotla v Materskej škole – r. 2014
Výmena nových dverí a okna na Dome smútku – r. 2011 a r. 2014
Vybudovaný nový príjazd k Domu smútku – r. 2014
Rekonštruovaný strop v zasadačke Obecného úradu a vznik novej kancelárie z dôvodu
ochrany osobných údajov – r. 2014
Začatie rekonštrukčných prác na miestnej komunikácii „K lokalite Dolinky“ – r. 2014

Finančná oblasť:









druhý rok pripravujeme programový rozpočet
rozpočet obce bol každý rok vyrovnaný
obec nemá žiadne úvery a dlhy
získali sme financie z dotácií SR
napriek finančnej kríze sme našetrili na vybudovanie novej cesty z vlastných zdrojov
väčšina kúltúrno-spoločenských akcií bola podporená sponzormi
vďaka sponzorom sme vydali prvú publikáciu o obci
získali sme verejné priestranstvo okolo bytoviek dražbou

Projektová oblasť:


vypracovali a schválili sme:
- Komunitný plán obce
- Program odpadového hospodárstva
- Bezpečnostný projekt ochrany osobných údajov
- Plán ochrany obyvateľstva obce Zvončín
Ide o strategické dokumenty, ktoré musia byť vypracované v zmysle príslušných zákonov.




bolo vypracovaných 25 projektov a žiadostí o cudzie finančné zdroje
boli vypracované 3 projektové dokumentácie na ktoré boli vydané jedno územné
rozhodnutie, jedno stavebné povolenie a jedno vodoprávne povolenie pre našu obec:
- mistna komunikácia „Cesta od kostola“
- rekonštrukcia miestnej komunikácie „ K lokalite Dolinky“
- dažďová kanalizácie v miestnej komunikácii „ K lokalite Dolinky“
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Oblasť výstavby:


vydali sme:
- 27 stavebných povolení
- 5 dodatočných povolení stavby
- 38 kolaudačných rozhodnutí
- 2 územné rozhodnutia
- 7 povolení na odstránenie stavby
- 18 povolení na výrub drevín
- 64 ohlásení o drobnej stavbe
- 12 ohlásení stavebných úprav
- 20 povolení na malý zdroj znečistenia ovzdušia
- 11 rozhodnutí o zvláštnom užívaní komunikácií – rozkopávky






11 x bol vykonaný štátny stavebný dohľad nad nepovolenými stavbami
7 x bola uložená pokuta za porušenie stav. Zákona
boli spracovaná a schválená 1 zmena územného plánu obce
prebehol proces vyvlastňovania pozemkov pod miestnou komunikáciou

Oblasť administratívy.





vypracovali a schválili sme 12 Všeobecne záväzných nariadení obce a 5 vnútorných predpisov
vypracovali sme Registratúrny poriadok, ktorý bol Štátnym archívom schválený
prebehlo vyraďovacie konania archívu a odovzdané dokumenty do Štátneho archívu v Trnave
začalo sa zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle zákona na webovej stránke obce,
ktorá musela zväčšiť svoj webový priestor

Oblasť styku s verejnosťou:









vydávali sme miestny občastník Cingáčik – 22 čísel
vydali sme prvú publikáciu o obci pod názvom Zvončín
funguje Obecná knižnica, ktorá pripravuje ročne 3 kultúrno-spoločenské akcie, získala
dotáciu na nákup kníh z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
pokračujeme v písaní Obecnej kroniky
zabezpečujeme spoločné stravovanie pre dôchodcov, ktorí sú na túto službu odkázaní
poskytujeme príspevok pri narodení dieťaťa
bola zabezpečená dobrá spolupráca so všetkými organizáciami v obci
každoročne bolo pripravených okolo 20 kultúrno-spoločenských podujatí
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