Občasník
Obecný úrad Zvončín

č. 3/2016
10. ročník

CINGÁČIK
OZNAMY
OBECNÉHO ÚRADU
Prosíme občanov, aby do
kontajnerov na sklo nedávali iný
odpad, nakoľko nám ho potom
spracovateľ nezoberie a na náklady
obce to bude musieť byť odvezené
na skládku.

Vyrezávanie
tekvíc
Dňa 23. septembra, sa v našej obci už po
desiaty krát spoločne vyrezávali tekvice.
Tento rok sa pre priaznivé počasie akcia
mohla konať v parku
pri potoku, kde
sa o 17:00 hodine zišli všetky vekové
kategórie. Menším deťom pomáhali
s vyrezávaním rodičia, či starí rodičia. Deti
dostali za svoje diela sladkú odmenu
a bolo pre nich pripravené maľovanie na
tvár. Akciu sme si spríjemnili spoločným
vypustením balónov, z čoho mali deti
veľkú
radosť.
Krásne
svetlonosy
skrášľovali obecný parčík celý víkend.
Dúfame, že na tejto príjemnej akcii
sa stretneme aj o rok.
Knihovníčka
Akciu organizačne zabezpečila obecná
knižnica pod vedením knihovníčky Kamily
Hudcovičovej a dobrovoľníci Daniel Bugyi,
Emka
Miklošovičová
a Viktorka
Danišová. Všetkým v mene spokojných
detí ďakujeme za krásnu akciu.
Starostka obce
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Oznamujeme občanom, že vo
vestibule kultúrneho domu sa
nachádza box na recykláciu tonerov
a cartridge.
Občania, ktorý separujú kuchynský
olej a majú záujem o 10 l nádobu,
ktorá bude fungovať na výmenu,
sa môžu prihlásiť obci na t. č.
0911 486 773 alebo mailom na
mikolasikova@zvoncin.eu.
V lokalite Nemečanka sa opäť objavil
odpad. Vďaka záujmu občanov, ktorí
rýchlo reagovali, sme získali
podklady na riešenie priestupkov.
Ďakujeme za všímavosť a za
odstránenie odpadu
dobrovoľníkom.
Upozorňujeme občanov, ktorý
opakovane vozia biologický odpad
k brehom potoka, že ide o pozemok
SVP š. p. a nie je to verejné
kompostovisko. Z tohto dôvodu sa
dopúšťajú priestupku voči zákonu
o odpadoch. Kompostovať treba na
vlastnom pozemku.
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Občianska informačná komisia
Bohunice informuje o jadrových
zariadeniach

Z obecného zastupiteľstva
10.8.2016 - sa riadneho verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva zúčastnili šiesti
poslanci a hl. kontrolórka obce.
Vzali na vedomie:
• Zámer Slovak Telekomu a. s.
na vybudovanie optickej siete
v našej obci
Schválili:
• Zriadenie vecného bremena pre ZSE a. s.
na vybudovanie elektroenergetických
zariadení
• Poverenie pre starostku obce
na zastupovanie obce v konaniach
podľa zákona č. 274/2009 Z. z.
o poľovníctve, ako vlastníka poľovných
pozemkov v poľovnom revíri
„Zelený háj“ Suchá nad Parnou
26.9.2016 - sa riadneho verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva zúčastnili šiesti
poslanci a hl. kontrolórka obce.
Vzali na vedomie:
• Stanoviská komisie pre výstavbu
a územné plánovanie k zriadeniu
vecného bremena pre ZSE a. s.,
k urbanistickej štúdii, k oprave
miestnej komunikácie a úprave
regulatív územného plánu obce Zvončín
Schválili:
• Zriadenie vecného bremena
na osadenie stĺpu NN siete pre ZSE a. s.
• Urbanistickú štúdiu IBV, lokalita
1-7 Horná pažiť II.
• Opravu miestnej komunikácie
za pneuservisom a rozpočtové
opatrenie č. 2/2016
• Úpravu regulatív územného plánu
obce Zvončín pre stavby na podnikanie
• Rozhodnutie o vystúpení obce
Zvončín z občianskeho združenia TNC
v zmysle stanov
Poverili:
• Starostku obce objednaním zmeny
územného plánu u spracovateľky

Občianska informačná komisia (OIK) Bohunice,
ktorá má 16 členov, vznikla v r. 2007 za účelom
zlepšenia informovanosti verejnosti regiónu
tvoreného oblasťou ohrozenia jadrovými
zariadeniami v lokalite Jaslovské Bohunice.
Členovia OIK Bohunice sa pravidelne stretávajú
k aktuálnym
témam
jadrovej
energetiky
a zaujímajú
sa
o aktivity
jadrových
prevádzkovateľov
pôsobiacich
na
území
jadrovoenergetickej lokality Bohunice.
Členovia OIK Bohunice:
- Mgr. Gilbert Liška – predseda komisie
a starosta obce Veľké Kostoľany
- Božena Krajčovičová – starostka obce
Jaslovské Bohunice
- Ladislav Boháčik – starosta obce
Pečeňady
- Pavol Johanes – starosta obce Kátlovce
- Miroslav Remenár – starosta obce
Radošovce
- Mgr. Terézia Kavuliaková – primátorka
mesta Leopoldov
- Šebestian Lančarič – starosta obce
Bučany
- Miroslav Sučák – starosta obce
Bohdanovce nad Trnavou
- Mgr. Michaela Strakošová – starostka
obce Zvončín
- Ing. Roman Súkeník – starosta obce
Zemianske Sady
- Ing. Vladimír Púčik – predseda ZMO
región Jasl. Bohunice a starosta obce
Ružindol
- Ing. Ján Horváth – zástupca spoločnosti
JAVYS, a.s.
- Ing. Dobroslav Dobák EUR ING., tajomník
OIK a zástupca spoločnosti JAVYS a.s.
- Ing. Martin Mráz – zástupca spoločnosti
SE, a.s.
- Mgr. Róbert Holý – zástupca spoločnosti
SE a.s.
- Ing. Tomáš Vavruška – zástupca
spoločnosti JESS, a.s.
Komisia
oslovuje
starostov
a občanov
prostredníctvom webovej stránky www.oik.sk
a uvíta otázky, námety a pripomienky občanov na
tému „jadro“ v našej oblasti, ktoré môžu zaslať na
e-mail oik@oik.sk.
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