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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 18.6.2013:
Prerokovalo:
1. Vyhodnotenie brigády zo dňa 20.4.2013
2. Vyhodnotenie Vatry 2013 zo dňa 10.5.2013
3. Kolaudáciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice
4. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu obce Kružná za
rok 2012
5. Schválenie Záverečného účtu obce Kružná za rok 2012
6. Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
7. Situáciu v MŠ
8. Situáciu ohľadom údržbára
Schválilo:
Uznesenie č. 47 – Záverečný účet obce Kružná za rok 2012
Uznesenie č. 48– Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2013
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 16.7.2013:
Prerokovalo:
1. Zrušenie celodennej prevádzky MŠ
2. Schválenie poldennej prevádzky MŠ bez ŠJ
3. Odvoz komunálneho a iného odpadu
4. Výlet pre dôchodcov
5. Obecný úrad, knižnicu a požiarnu zbrojnicu
Schválilo:
Uznesenie č. 49 – Zrušenie celodennej prevádzky MŠ
Uznesenie č. 50 – Poldennú prevádzku MŠ bez ŠJ

O z n a m y
•

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované v III.Q 2013 na

20.8.2013 a 17.9.2013 v zasadačke nového obecného úradu so začiatkom o 18.00 hod.
• Odvoz komunálneho odpadu - Odvozy v II. polroku sa uskutočnia v dňoch:
22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. a 26.12.2013.
• Odvoz separovaného odpadu - Zvozový plán na II. polrok 2013: odvoz
zmiešaných plastov sa uskutoční 13.9.2013, odvoz separovaných PET fliaš dňa
25.10., 22.11. a 9.12.2013, odvoz papiera dňa 8.11.2013 a odvoz elektroodpadu
a kovových obalov sa uskutoční 16.8.2013.

• Obecný úrad, knižnica a požiarna zbrojnica – po kolaudácii stavby

•
•

•

Obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice Obecný úrad v Kružnej úraduje
v nových priestoroch. Požiarna zbrojnica taktiež slúži svojmu účelu. V internetovej
miestnosti je bezplatný prístup k internetovému pripojeniu, zatiaľ počas úradných
hodín obecného úradu. Knižnicu postupne nasťahujeme a otvoríme pre verejnosť.
Remeselnícku izbu začíname zariaďovať so starožitnosťami. Žiadame obyvateľov,
aby nepotrebné starožitnosti, ako napr. tkací stroj, krosná, spriadací stroj,
poľnohospodárske náradia, náradia do pece a iné starožitnosti darovali alebo
prenajímali obci na stálu expozíciu. Miestna samospráva vopred ďakuje za
spoluprácu !
Materská škola – na nový školský rok je zapísaných len málo detí a preto od
1.9.2013 bude v MŠ v Kružnej poldenná prevádzka bez školskej jedálne.
Stravovanie dôchodcov – obec môže pre dôchodcov zabezpečiť stravovanie
cez vývarovňu Slovenského červeného kríža. Cena obeda s dovozom je 2,60 €. Je
potrebné zabezpečiť aspoň 2 sady obedárov. Záujemcovia nech sa prihlásia na
obecnom úrade !
Výzva pre daňovníkov – Upozorňujeme daňovníkov, že termín zaplatenia daní
z nehnuteľností, miestneho poplatku za odvoz komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu, dane za psa na rok 2013 už uplynul. Žiadame občanov,

ktorí do dnešného dňa ešte nezaplatili dane z nehnuteľností, miestne
poplatky za odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu
alebo dane za psa za rok 2013, nech zaplatia v čo najkratšom termíne !!!
Taktiež vyzývame tých neplatičov, ktorí nezaplatili dane a poplatky za
uplynulé roky, nech tak učinia taktiež v čo najkratšom termíne !!!
Zoznam dlžníkov, ktorí nezaplatia svoje pohľadávky budeme pred vymáhaním
pohľadávok postupne podľa dĺžky a výšky pohľadávok v zmysle zákona
uverejňovať v obecných oznamoch, tak ako minulý rok .
• Správa z lesných spoločností - Výbor Pôschovej lesnej spoločnosti, Vonkajšej
Pôschovej spoločnosti upozorňuje svojich podielnikov, že podľa nového zákona
o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z. z. spoločenstvá založené podľa
doterajších predpisov, ako sú naše spoločenstvá sú povinné prispôsobiť svoje
právne pomery ustanoveniam nového zákona. Platnosť nového zákona je od
1.5.2013. Podľa nového zákona do 28. februára 2014 zhromaždenie namiesto
zmluvy o združení sa musí zakladať zmluvou o pozemkovom spoločenstve
uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľností. Podľa § 4 nového zákona o založení
spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľností nadpolovičnou väčšinou
hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Vlastník podielu
spoločnej nehnuteľnosti, ktorý nechce byť členom spoločenstva, môže pri zakladaní
spoločenstva ponúknuť svoj podiel na predaj inému vlastníkovi podielu spoločnej
nehnuteľnosti. Podľa § 9 nového zákona členmi spoločenstva sú všetci vlastníci
podielov spoločnej nehnuteľnosti. Členstvo v spoločenstve vzniká a zaniká
prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.
Na základe uvedených výbor žiada vlastníkov spoločných nehnuteľností, aby
pristúpili k zmluve o spoločenstve, aby spoločenstvá mohli vyvíjať svoju činnosť
naďalej aj po 28. februári 2014 podľa ustanovenia nového zákona.
Poverení členovia výboru Vás postupne navštívia, aby ste dobrovoľne podpísali
zmluvu o spoločenstve. Iným, ako povereným členom výboru ohľadom spoločných
nehnuteľností nikomu nič nepodpisujte !
• Upoznenie pre členov - Výbor upozorňuje svojich členov, že podľa § 31 nového
zákona spoločenstvá s právnou subjektivitou podľa doterajších predpisov, teda
založené podľa zákona č. 181/1991 Z. z. sa považujú za spoločenstvá podľa nového

zákona. Z toho vyplývajú práva a povinnosti členov spoločenstva podľa
doterajších predpisov. S podielmi spoločnej nehnuteľnosti nezistených vlastníkov
nakladá fond. Na základe uvedených žiadame dedičov nezistených vlastníkov
spoločenstva, aby v čo najskoršom termíne si spravili dodatočné dedičské konania,
aby dedičia mohli čím skôr uplatniť práva člena spoločenstva so všetkými
výhodami. Právnu pomoc cez výbor spoločenstva poskytuje právnik, a v prípade
splnomocnenia spraví aj právne kroky.
Výbor spoločenstva opätovne žiada svojich členov na dodržiavanie pokynov
výboru ohľadom prispôsobení svojich právnych pomerov ustanoveniam nového
zákona a nenechali sa zavádzať prípadnými inými žiadosťami alebo návrhmi
v neprospech spoločenstva nekompetentnými osobami.

S p r á v y
Výsledky prípravných zápasov:
Dňa 21.7.2013 turnaj v Joviciach

Dňa 28.7.2013
Dňa 4.8.2013 turnaj v Kružnej

z

F K

Jovice – Kružná
Kružná – Pača

6:2
1:0

1. Jovice
2. Pača

9:7 3
5:4 3

Pača – Jovice
Čoltovo - Kružná
Krh. Dlhá Lúka B
– Jovice
Kružná – Jovice
Kružná – Krh.
Dlhá Lúka B

5:3
4:3
3:2

3. Kružná

3:6 3

1. Kružná

10 : 0

6

8:0
2:0

2. Krh. Dl. Lúka 2 : 4
3. Jovice
2 : 11

3
0

Najbližšie majstrovské zápasy :
1. kolo
Dňa 10.8.2013 o 16.30 hod.
v sobotu
2. kolo
Dňa 18.8.2013 o 16.00 hod.
3. kolo
Dňa 25.8.2013 o 16.00 hod.
4. kolo
Dňa 29.8.2013 o 16.00 hod.
vo štvrtok
5. kolo
Dňa 1.9.2013 o 15.30 hod.
6. kolo
Dňa 8.9.2013 o 15.30 hod.
7. kolo
Dňa 15.9.2013 o 15.30 hod.
8. kolo
Dňa 22.9.2013
9. kolo
Dňa 29.9.2013 o 15.00 hod.
10. kolo
Dňa 5.10.2013 o 14.30 hod.
v sobotu
11. kolo
Dňa 13.10.2013 o 14.30 hod.
12. kolo
Dňa 20.10.2013 o 14.00 hod.
13. kolo
Dňa 27.10.2013 o 14.00 hod.
14. kolo
Dňa 3.11.2013 o 14.00 hod.

Krh. Dlhá Lúka B –
Kružná
Kružná – Gem. Hôrka B
Lipovník – Kružná
Čoltovo – Kružná
Kružná – Pača
Ml. Brzotín - Kružná
Kružná – Nižná Slaná
voľno
Kružná - Kečovo
Dobšiná B – Kružná
Kružná – Plešivec
Jovice – Kružná
Kružná – FK Brzotín
Kružná – Krh. Dlhá
Lúka B

Odchod o 15.30 hodine.

Odchod o 15.00 hodine.
Odchod o 15.00 hodine.

Odchod o 15.00 hod.

Odchod o 13.30 hod.

Odchod o 13.00 hod.

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

J U B I L A N T I
, č. d. 81
7. júla 2013 oslavoval 50. narodeniny Štefan B e n ö
31. júla 2013 oslavovala 50. narodeniny Darina Zsemlicsková, č. d. 117
2. augusta 2013 oslavoval 50. narodeniny Zoltán B e n ö , č. d. 158
Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!

OPUSTIL NÁS
Valentín

+

B u k o v i c s

1. júla 2013

Žil 81 rokov.

Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou
zosnulého!

NAJMLADŠÍ

OBČAN

NAŠEJ

OBCE

O n d r e j
dieťa rodičov Tímei Ondrejovej č. d. 12 a Ota Ondreja č. d. 132 .

6. júla 2013 sa narodil

Matej

Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia,
rodičom novorodenca veľa radostí a úspechov pri jeho
výchove!

UZAVRETIE

MANŽELSTVA

Dňa 15. júna 2013 uzavreli manželstvo

Lóránt
B e n ö
Jana Š t i p t o v á

/Kružná č. d. 98/ a
/Štefanov na Oravou č. d. 145/88/

Mladomanželom srdečne blahoželáme, do spoločného života im
želáme veľa šťastia,lásky a porozumenia!

Információs-kultúrális havi 3/2013. szám
folyóirat Kırös
12. évfolyam

KİRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

2013.III.Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kırös községet
terheli

A képviselıtestületi ülésekrıl
A képviselıtestületi ülés 2013. 6.18.-án:
Megtárgyalta:
1. a községi brigádmunka kiértékelését
2. a Tábortőz 2013 kiértékelését
3. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár kolaudálását
4. a községi ellenır állásfoglalását a 2012-es évi Zárójelentés javaslatához
5. a község Zárójelentésének jóváhagyását a 2012-es évért
6. a községi ellenır tevékenységi tervezetének jóváhagyását a 2013-as év második félévére
7. a helyi óvodával kapcsolatos dolgokat
8. a községi gondnokkal kapcsolatos dolgokat
Jóváhagyta:
47. sz. határozatot: a község Zárójelentését a 2012-es évért
48. sz. határozatot: a községi ellenır tevékenységi tervezetét a 2013-as év második félévére
A képviselıtestületi ülés 2013.7.16.-án:
Megtárgyalta:
1. az egész napos óvoda megszüntetését
2. a félnapos óvoda mőködtetését étkezde nélkül
3. a hulladék és egyéb szemét szállításával kapcsolatos dolgokat
4. a nyugdíjasok részére tervezett kirándulás feltételeit
5. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását
Jóváhagyta:
49. sz. határozatot: az egész napos óvoda megszüntetését
50. sz. határozatot: a félnapos óvoda mőködtetését étkezde nélkül

H i r d e t é s e k
•

Képviselıtestületi ülések – a helyi önkormányzat a 2013-as év harmadik

negyedévében 8.20.-án és 9.17.-én kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következı
üléseit az új községi hivatal üléstermében.
• A hulladékszemét elszállítása a 2013-as év második félévében a
szemétszállítás 8.22.-én, 9.5.-én, 9.19.-én, 10.3.-án, 10.17.-én, 10.31.-én, 11.14-én,
11.28.-án, 12.12.-én és 12. 26.-án lesz.
• A válogatott szemét elszállítása a 2013-as év második félévében: a válogatott
vegyes mőanyagot 9.13.-án, a válogatott mőanyagüvegeket 10.25.-én, 11.22.-én és
12.9.-én a papírt 11.8.-án, az elektromos hulladékot és a fémcsomagolású
dobozokat 8.16.-án fogják elszállítani községünkbıl.

• A községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár kolaudálása után a községi
hivatal már az új épületben fogadja az ügyfeleit. A tőzoltószertár szintén a célját
szolgálja. Az internet helyiségben ingyenes az internetcsatlakozás, jelenleg a
hivatali idı alatt. A községi könyvtárat is idıvel berendezzük és a nyilvánosság
számára kinyitjuk. A kézmőves helyiséget szeretnénk régiségekkel berendezni.
Kérjük a lakosságot, hogy akinek van nélkülözhetı régisége, mint pl. szövıgép,
szövıszék, fonógép, mezıgazdasági régi szerszámok, kemencéhez való eszközök
stb. a községnek tudna-e ajándékozni, vagy bérbe adni állandó kiállítás céljából.
A helyi önkormányzat elıre is köszöni az együttmőködést!
• A helyi óvoda – 2013. szeptember 1.-tıl az új iskolai évben félnapos lesz étkezde
nélkül, mivel kevés gyermek lett beíratva a helyi óvodába.
• A nyugdíjasok étkeztetése – a község a Szlovák Vöröskereszt által be tudja
biztosítani nyugdíjasaink számára az ebédet. A ebéd ára 2,60 €. Az igénylı
nyugdíjasainknak be kell biztosítaniuk 2 ételhordót. Az érdeklıdık
jelentkezhetnek a községi hivatalban.
• Figyelmeztetés – felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a 2013-as
évre az ingatlanadók, a hulladékszemét illetékek, valamint a kutyaadók
befizetésére a határidı már lejárt ! Felkérjük azokat az adóköteles polgárokat,

akik még a mai napig nem fizették be az adóikat a 2013-as évért, azok minél
hamarább tegyenek eleget kötelességüknek !!! Felszólítjuk azokat az
adóköteles polgárokat, akiknek még tartozásuk van az elızı évekért is a
községgel szemben, hogy minél hamarább rendezzék adósságaikat !!!
Az adósok névsorát fokozatosan a törvény alapján közzé fogjuk tenni a községi
hirdetések hasábjain /úgy mint az elızı évben/a tartozások idejének hosszától ill.
nagyságától függıen.
• Az erdıbirtokosság közleménye – a külsı és a belsı erdıbirtokosság
vezetısége értesíti részvényes tulajdonosait, hogy a közbirtokosságról szóló május
1-i hatállyal elfogadott törvény szerint az eddig bejegyzett közbirtokosságoknak
hozzá kell igazítaniuk saját jogi körülményeiket az új törvény rendelkezéseihez. Az
új törvény szerint a 2014. február 28.-i taggyőlésig az eddig érvényben lévı
egyesítési szerzıdés helyett a közbirtokosságról szóló szerzıdéssel kell
a közbirtokosságot újraalakítani. Az új törvény 4.-dik § szerint a közös ingatlan
közbirtok megalakításáról a közös ingatlan közbirtok tulajdonosai döntenek a
felénél több szavazattal a közös tulajdonrész nagyságát figyelembe véve. Az a
részvényes tulajdonos, aki nem kíván a köztulajdon részvényese lenni, az
újraalakításánál részvényeit fölajánlhatja egy másik részvényes tulajdonosnak.
Az új törvény 9.-dik § szerint a közbirtok tajga minden részvényes tulajdonos,
akinek része van a közös tulajdonban. A közbirtok tagságának keletkezése és
megszőnése a tulajdonjog átruházásával és a részvények bejegyzésével történik
meg. Ennek alapján a vezetıség kéri a részvényeseit, hogy járuljanak hozzá a
birtokosságról szóló szerzıdés aláírásához, hogy a birtokosság 2014. február 28.-a
után is folytathassa tevékenységét az új törvény szerint. A megbízott vezetıségi
tagok fokozatosan megfogják látogatni a részvényeseket, hogy aláírják a közbirtok
újraalakításáról szóló új szerzıdést. Más személyeknek a közös tulajdonban, a
közbirtokban lévı ingatlanokra semmilyen szerzıdést ne írjanak alá !
• Figyelmeztetés – A birtokosság vezetısége figyelmezteti részvényeseit, hogy az
új közbirtokról szóló törvény 31.-dik § szerint az eddigi érvényben lévı törvények
szerint bejegyzett jogi alappal rendelkezı közbirtokosságok, tehát a 181/1991
törvényrendelet szerint bejegyzett, mint a miénk is, az új törvény szerint bejegyzett
közbirtokosságnak számítanak. Ebbıl kifolyólag a tagok kötelességei és jogai az
eddig érvényben lévı törvény szerint érvényesek. Az ismeretlen, eddig el nem

intézett részvényeket a Szlovák Földalap kezeli. Kérjük ezen részvényesek
örököseit, hogy minél hamarább utólagos póthagyatékolással rendezzék
részvényeiket, örökségüket, hogy minél elıbb érvényesíthessék a birtokossági
tagsággal járó összes jogát és kötelességét. Ezirányú segítséget a vezetıség jogász
által szolgáltat, és felhatalmazás alapján jogi lépéseket tesz. A vezetıség kéri
részvényeseit, hogy az új törvény jogi körülményeinek átigazodásáig tartsák be
a vezetıség utasításait és semmilyen más nem kompetens személyektıl
megtévesztı kérvényekkel és javaslatokkal ne foglalkozzanak!

H í r e k

a

f u t b a l l k l u b b ó l

Az elıkészítı mérkızések eredményei:
2013.7.21.-én bajnokság Jólészen Jólész – Kırös
Kırös – Pacsa

2013.7.28.-án
2013.8.4.-én bajnokság Kırösben

Pacsa – Jólész
Csoltó – Kırös
Várhosszúrét B –
Jólész
Kırös – Jólész
Kırös –
Várhosszúrét B

A legközelebbi bajnoki mérkızések :
1. forduló
2013.8.10.-én szombaton
16.30 órától
2. forduló
2013.8.18.-án 16.00 órától
3. forduló
2013.8.25.-én 16.00 órától
4. forduló
2013.8.29.-én csütörtökön
16.00 órától
5. forduló
2013.9.1-én 15.30 órától
6. forduló
2013.9.8.-án 15.30 órától
7. forduló
2013.9.15.-én 15.30 órától
8. forduló
2013.9.22.-én
9. forduló
2013.9.29.-én 15.00 órától
10. forduló 2013.10.5.-én
szombaton 14.30 órától
11. forduló 2013.10.13.-án 14.30 órától
12. forduló 2013.10.20.-án 14.00 órától
13. forduló 2013.10.27.-én 14.00 órától
14. forduló 2013.11.3.-án 14.00 órától

6:2
1:0

1. Jólész
2. Pacsa

9:7 3
5:4 3

5:3
4:3
3:2

3. Kırös

3:6 3

8:0
2:0

1. Kırös
10 : 0 6
2. Várhosszúrét B 2 : 4 3
3. Jólész

2 : 11 0

Várhosszúrét B – Kırös

Indulás 15.30 órakor.

Kırös – Gömörhorka B
Hárskút – Kırös
Csoltó – Kırös

Indulás 15.00 órakor.
Indulás 15.00 órakor.

Kırös – Pacsa
Ml. Berzéte - Kırös
Kırös – Alsó Sajó
szabad
Kırös - Kecsı
Dobsina B – Kırös
Kırös – Pelsıc
Jólész – Kırös
Kırös – FK Berzéte
Kırös – Várhosszúrét B

Indulás 15.00 órakor.

Indulás 13.30 órakor.

Indulás 13.00 órakor.

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL
J U B I L Á N S O K
B e n ö István , 81-es h.sz.
2013. július 31.–én ünnepelte 50. születésnapját Zsemlicska Darina, 117-es h.sz.
2013. augusztus 2.–án ünnepelte 50. születésnapját B e n ö Zoltán, 158-as h.sz.
2013. július 7.–én ünnepelte 50. születésnapját

Az ünnepelteknek

gratulálunk és kívánunk
erıt, egészséget!

E L T Á V O Z O T T
2013. július 1.-én

mély részvétünket fejezzük ki !

L A K O S U N K
2013. július 6.-án született

Szüleinek

Bálint

Élt 81 évet.

Az elhunyt hozzátartozóinak

Ú J

sok

K Ö Z Ü L Ü N K

B u k o v i c s

+

számukra

SZ Ü L E T

O n d r e j

E T T

Matej .

Ondrej Tímeának /12. h.sz./ és Ondrej Ottónak
/132-es h. sz. / gratulálunk,

sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

H Á Z A S S Á G K Ö T É S
2013. június 15.-én házasságot kötöttek

és

B e n ö Lóránt
Š t i p t o v á Jana

/Kırös 98-as h. sz./
/Štefanov na Oravou 145/88-as h. sz./

Házasságkötésük alkalmából szívbıl gratulálunk,
kívánunk számukra sok boldogságot, megértést
és
hosszantartó házaséletet!

