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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 19. apríla 2011
Zasadnutie obecného zastupiteľstva:
Konštatovalo:
a. že na zasadnutí OZ sú prítomní všetci poslanci OZ a zasadnutie OZ je
uznášaniaschopné
b. že za zapisovateľa zápisnice bola určená poslankyňa Beáta Parditková
c. že za overovateľov zápisnice boli určení poslanec Ján Hamelli a zástupca starostu
obce Ondrej Lipták
d. že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli podpísané starostom obce
Prerokovalo:
1. organizovanie Vatry 2011 dňa 6. mája 2011
2. návrh rozpočtu obce na rok 2011 a návrh programového rozpočtu obce na roky
2011-2013
3. návrh VZN obce Kružná o podmienkach držania psov na území obce Kružná
Uznieslo sa na uzneseniach:
Uznesenie č. 14.: schválilo Všeobecne záväzné nariadenie obce Kružná
o podmienkach držania psov na území obce Kružná
Uznesenie č. 15: schválilo Programový rozpočet obce na roky 2011-2013
Vyhodnotilo:
1. družobný styk medzi obcami Kružná a Nagybarca v stolnom tenise
2. obecnú brigádu, ktorá bola organizovaná na zbúranie požiarnej zbrojnice a na
skrášľovanie obce
Bralo na vedomie:
1. informácie o Rekonštrukcii obecného úradu, požiarnej zbrojnice a knižnice
2. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2011
a k návrhu programového rozpočtu obce na roky 2011-2013
3. informáciu o sčítaní obyvateľov, domov a bytov

O z n a m y
• Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je plánované dňa 24. mája 2011
v priestoroch dočasného obecného úradu so začiatkom o 18.00 hod.,
ktoré bude verejné. Zmena miesta a času je vyhradená.

• Odvoz komunálneho odpadu
Podľa zvozového plánu firmy FÚRA s . r . o.
odvoz komunálneho odpadu z našej obce v roku 2011 bude tiež každý druhý štvrtok.
Najbližší odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční
v dňoch 5. a 19. mája.
Žiadame občanov, aby kukanádoby naplnené komunálnym odpadom vyložili
pred svoje domy na odvoz!

• Odvoz separovaného odpadu
Podľa zvozového plánu firmy FÚRA s.r.o. na rok 2011
odvoz separovaných PET fliaš
/plastové fľaše od nealkoholických nápojov/ sa uskutoční 10. mája /v utorok/.
Žiadame občanov, aby separovanými PET fľašami naplnené vrecia vyložili
pred svoje domy na odvoz!
Odvoz skla z kontajnerov, ktoré sú umiestnené v obci sa uskutoční 24. mája /v utorok/.
Do kontajnerov môžete vkladať: prázdne sklenené fľaše, črepy a úlomky tabuľového skla.

• Vyhodnotenie obecnej brigády
Miestna samospráva dňa 9. apríla 2011 organizovala obecnú brigádu na zbúranie požiarnej zbrojnice
a na skrášľovanie našej obce.
Brigády sa zúčastnilo 31 obyvateľov našej obce a poslancov obecného zastupiteľstva.
Na brigáde boli vykonané nasledovné práce: zbúranie požiarnej zbrojnice, čistenie cintorína a okolia
Domu smútku.
Brigády dňa 9.4.2011 sa zúčastnili nasledujúci obyvatelia obce:
poslanec Ján Hamelli č. d. 116, poslanec Ondrej Lipták č. d. 149, poslanec Tibor Imre so synom
Tiborom č. d. 86, poslankyňa Ida Pasičáková č. d. 123, František Parditka ml. č. d. 38,
Stanislav Drenko č. d. 147, Jozef Szabó č. d. 150, Pavol Sikúr č. d. 120, Albín Hiczér č. d. 85,
Tibor Šikúr so synom Norbertom č. d. 46, Jozef Szıcs č. d. 53, Štefan Benö č. d. 81, Jozef Orosz č. d. 41,
Ján Szendi ml. č. d. 130, Karol Fábián st. č. d. 54, Jaroslav Benö č. d. 103, Gabriel Rajci č. d. 168,
Štefan Šikúr st. č. d. 51, Henrieta Liptáková č. d. 149, Priška Parditková č. d. 38,
Mária Šikúrová č. d. 94, Alžbeta Imreová č. d. 70, Júlia Liptáková č. d. 122, Margita Takáčová č. d. 82,
Klára Fábiánová č. d. 49, Zuzana Fábiánová č. d. 33, Darina Zsemlicsková č. d. 117,
Júlia Bacsová č. d. 50 a Šarolta Imreová č. d. 71.
Účastníci brigády boli pohostení výborným guľášom a občerstvením.
Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie každému účastníkovi brigády za dobrovoľne
vykonanú prácu!

S p r á v y
Najbližšie majstrovské zápasy I. triedy OM :
Dňa 8.5.2011 o 17.00 hod. /o 14.30 hod./
Dňa 15.5.2011 o 17.00 hod.
Dňa 22.5.2011 o 17.00 hod.
Dňa 29.5.2011 o 17.00 hod.

Dobšiná – Kružná
Kružná – Rudná
Vlachovo – Kružná
Kružná – Brzotín
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• Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011
Sčítanie patrí medzi najstaršie, najvýznamnejšie a najrozsiahlejšie štatistické zisťovania, ktoré sa
tradične v Európe realizuje v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov,
domov a bytov uskutoční prvý raz v histórii vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Sčítaním sa zisťujú údaje o obyvateľoch, o úrovni bývania obyvateľov a štruktúre domového
a bytového fondu.

Rozhodujúcim okamihom sčítania pre zápis údajov do sčítacích tlačív
je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011.
Čas sčítania stanovila vláda Slovenskej republiky nariadením vlády č. 1/2011
od 13. mája do 6. júna 2011.
V ustanovenom čase sa zisťujú údaje v listinnej podobe od 21. mája do 6. júna 2011,
v elektronickej forme od 21. mája do 29. mája 2011. Elektronické sčítanie bude možné
vykonať prostredníctvom internetovej stránky www.scitanie2011.sk .
Od 13. mája do 20. mája 2011 sčítací komisár navštívi domácnosti vo svojom sčítacom
obvode, požiada o vyplnenie sčítacích tlačív /formulár A. Údaje o obyvateľovi, B. Údaje
o byte, C. Údaje o dome/ v listinnej podobe alebo elektronickej forme. Sčítacie tlačivá
budú v slovenskom a maďarskom jazyku. Sčítací komisár nemôže vstúpiť do domácnosti,
pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na
Vaše otázky. Pokiaľ chcete vyplniť sčítacie formuláre elektronicky informujte o tom
sčítacieho komisára!
Sčítacie formuláre vyplňte guľôčkovým perom modrej alebo čiernej farby veľkými
tlačenými písmenami pravdivo, úplne a správne!
Pri vyplnení kolónky národnosti a vierovyznania postupujte podľa svojho presvedčenia!
Číselné údaje v sčítacích formulároch sa vypĺňajú arabskými číslicami zarovnané vpravo,
textové údaje zarovnané vľavo. Príklad: Počet živonarodených detí:
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Príklad: Obec
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V prípade chybného zápisu sa nesprávny zápis prečiarkne, správny údaj sa zapíše do
predtlačených políčok, prípadne nad /pod/ príslušné políčko.
Príklad:
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Sčítanie sa vykoná metódou samo sčítania tak, že obyvatelia vyplnia príslušné sčítacie formuláre:
- Sčítací formulár A. Údaje o obyvateľovi vypĺňa každý člen domácnosti
- Sčítací formulár B. Údaje o byte vypĺňa jedna osoba za celý byt
- Sčítací formulár C. Údaje o dome vypĺňa vlastník alebo správca domu - jeden formulár za celý
dom.

V obci Kružná boli vytvorené dva sčítacie obvody.
Sčítacím komisárom za sčítací obvod č. 808196 bola starostom obce vymenovaná
Erika Drenková č. d. 147, sčítacím komisárom za sčítací obvod č. 808185
bola starostom obce vymenovaná Valéria Benöová č. d. 77.
Náhradným sčítacím komisárom boli starostom obce vymenovaní
Stanislav Drenko č. d. 147 a Alexander Szabó ml. č. d. 36.
Počas výkonu činnosti sú sčítací komisári povinní preukazovať sa osobitným poverením,
ktoré im vydal starosta obce.
Po rozhodujúcom okamihu sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť a vyzbiera
vyplnené sčítacie tlačivá. V prípade potreby na požiadanie sčítací komisár môže pomôcť
vyplniť sčítacie tlačivá. Sčítací komisár kontroluje vyplnené sčítacie tlačivá, v prípade
potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje.
Sčítací komisár je viazaný pri styku s Vašimi údajmi mlčanlivosťou.

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

J U B I L A N T
19. apríla 2011 oslavoval 60. narodeniny František

Oslávencovi

blahoželáme

B e n ö , č. d. 159

a želáme mu veľa zdravia!

Na Deň matiek
Máj už tradične patrí našim mamám.
Mama je v živote všetkým: útechou v strastiach, nádejou v zúfalstve, silou v okamžikoch
slabosti, je prameňom lásky, trpezlivosti, porozumenia.

„Keď nájdete kvet, keď sa stratia záveje,
keď sa slnko zasmeje, keď prvý kvet nájdete,
ten najkrajší na svete, zaneste ho svojej mamke,
poteší sa iste a bude mať také oči, ako nebo čisté.“
Pripájame sa i my s poďakovaním všetkým mamičkám a starým mamám za to, že sú
a prinášajú nám pohodu, smiech a spokojnosť.

U Z A V R E T I E

M A N Ž E L S T V A

Dňa 9. apríla 2011 uzavreli manželstvo Mária
Š i m o n o v á
/prechodný pobyt Kružná č. d. 121/ a Ondrej K n á b e l /Rožňava/.
Mladomanželom srdečne blahoželáme, do spoločného života im želáme veľa šťastia,
lásky a porozumenia!

• VATRA 2011
Miestna samospráva obce Kružná dňa 6. mája / v piatok/s názvom „VATRA 2011“
organizuje podujatie na futbalovom ihrisku so začiatkom o 20.00 hodine zapálením vatry.
Hudbu poskytne hudobná skupina JOKER.
Občerstvenie bude zabezpečené v bufete.

Miestna samospráva srdečne očakáva všetkých obyvateľov našej obce!

Információs-kultúrális havi
folyóirat Kırös

KİRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

4. szám
10.
évfolyam
2011
ÁPRILIS

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kırös községet
terheli
•

Határozatok a 2011. április 19.-én megtartott
képviselıtestületi ülésrıl

A képviselıtestületi ülés:
Megállapította:
a. a képviselıtestületi ülésen jelen van mind az 5 képviselı és a képviselıtestületi ülés
határozatképes
b. a jegyzıkönyvvezetınek Parditka Beáta képviselıasszony volt kijelölve
c. a jegyzıkönyvhitelesítıknek Hamelli János képviselı és Lipták András alpolgármester
voltak kijelölve
d. az elızı képviselıtestületi ülésen elfogadott határozatokat a polgármester aláírta
Megtárgyalta:
1. a Tábortőz 2011 megrendezését 2011. május 6.-án
2. a 2011-es év költségvetésének javaslatát valamint a program költségvetés javaslatát
a 2011-2013-as évekre
3. Kırös község Általános kötelezı rendeletének javaslatát, amely meghatározza a kutyák
tartásának feltételeit községünk területén
A következı határozatokat elfogadta:
14. sz. határozat: jóváhagyta Kırös község Általános kötelezı rendeletét, amely
meghatározza a kutyák tartásának feltételeit községünk területén
15. sz. határozat: jóváhagyta a község program költségvetésének javaslatát
a 2011-2013 -as évekre
Kiértékelte:
1. a baráti testvérkapcsolaton belül megrendezett asztaliteniszbajnokságot Kırös és Nagybarca
között
2. a tőzoltószertár lebontására és a község szépítésére megrendezett községi brigádmunkát
Tudomásul vette:
1. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújításáról szóló jelentést
2. a községi ellenır állásfoglalását a 2011-es év költségvetésének javaslatához valamint
a 2011-2013-as évekre vonatkozó program költségvetésének javaslatához
3. a nép, ház és lakás számlálásról szóló jelentést

H i r d e t é s e k
• Képviselıtestületi ülés
•

A helyi önkormányzat 2011. május 24 .-én kedden 18.00 órai kezdettel
tervezi a következı ülését az átmeneti községi hivatal helyiségében,
amely nyilvános. Az ülés idıpontja és helye változtatható!

• A hulladékszemét elszállítása
A FÚRA cég szállítási tervének alapján a hulladékszemetet községünkbıl
a 2011 – es évben is minden második csütörtökön szállítja el.
A legközelebbi szemétszállítás 2011. május 5.-én és 19.-én lesz.
Kérjük a tisztelt lakosságot,
hogy a háztartási hulladékszeméttel teli szeméttárolót készítsék ki a házuk elé elszállításra!

• A válogatott szemét elszállítása
A 2011-es évre kidolgozott szállítási tervük szerint a
válogatott mőanyagüvegeket
/üdítıs mőanyagüvegeket /községünkbıl május 10.-én /kedden/fogják elszállítani.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a válogatott mőanyagüvegekkel teli zsákokat készítsék ki
a kapujuk elé!
A válogatott üvegeket a kontajnerekbıl, amelyek a község területén találhatóak
május 24.-én /kedden/fogják elszállítani.
A kontajnerekbe rakhatnak: különbözı üres üvegeket, táblás üveg darabokat.

• A községi brigádmunka kiértékelése
A helyi önkormányzat 2011. április 9.– én brigádmunkát szervezett községünk területén
a tőzoltószertár lebontására valamint községünk szépítésére.
Ezen a brigádmunkán községünkbıl 31 lakos vett részt és 4 képviselı a helyi képviselıtestületbıl.
Ezen a brigádmunkán a következı munkálatok voltak elvégezve: a tőzoltószertár lebontása,
a temetıkert és a halottasház környékének kitisztítása.
A brigádmunkán a következı lakosok vettek részt: Hamelli János képviselı 116-os h.sz.,
Lipták András képviselı 149-es h. sz., Imre Tibor képviselı és fia Tibor 86-os h. sz., Pasičák Ida
képviselıasszony 123-as h. sz., ifj. Parditka Ferenc 38-as h. sz., Drenko Stanislav 147-es h. sz.,
Szabó József 150-es h. sz., Sikúr Pál 120-as h. sz., Hiczér Albín 85-ös h. sz., Sikúr Tibor és fia Norbert
46-os h. sz., Szıcs József 53-as h. sz., Benö István 81-es h. sz., Orosz József 41-es h. sz.,
ifj. Szendi János 130-as h. sz., id. Fábián Károly 54-es h. sz., Benö Jaroslav 103-as h. sz.,
Rajci Gabriel 168-as h. sz., id. Sikúr István 51-es h. sz., Lipták Henrietta 149-es h. sz.,
Parditka Piroska 38-as h. sz., Sikúr Mária 94-es h. sz., Imre Erzsébet 70-es h. sz.,
Lipták Júlia 122-es h. sz., Takáč Margit 82-es h. sz, Fábián Klára 49-es h. sz., Fábián Zsuzsanna 33-as
h. sz., Zsemlicska Darina 117-es h. sz., Bacso Júlia 50-es h. sz. és Imre Sarolta 71-es h. sz.
A brigádon résztvevık finom gulyásban és frissítıben részesültek.
A helyi önkormányzat a brigádmunkában résztvevıknek köszönetét
fejezi ki az elvégzett önkéntes munkálatokért!

H í r e k

a

f u t b a l l k l u b b ó l

Következı bajnoki mérkızések az I. osztályban:
2011.5. 8.-án 17.00 órától /14.30 órától/
2011.5.15.-én 17.00 órától
2011.5.22.-én 17.00 órától
2011.5.29.-én 17.00 órától

Dobsina – Kırös
Kırös – Rudná
Vlachó – Kırös
Kırös – Berzéte

• Nép, ház és lakás számlálás 2011
A népszámlálás a legrégebbi, legjelentısebb, legterjedelmesebb statisztikai felmérés, amely
hagyományosan Európában 10 évente valósul meg. A népszámlálás, ház-és lakás számlálás elıször
a történelemben mindegyik Európai úniós tagállamban a 2011-es évben lesz megvalósítva.
A számlálással a népességi adatokat, a ház lakói szintjét, a háztartások szerkezetét és a lakásállomány
összetételét mérik fel és mutatják ki.
A számlálás döntı pillanata az adatok bevitelére a népszámlálási nyomtatványokba
2011. május 20.-áról péntekrıl május 21.-ére szombatra virradó éjszaka.
A Szlovák köztársaság állama a számlálás idejét a 2011/1 –es számú törvényrendelettel
2011. május 13.-ától - 2011 június 6.-ig határozta meg.
Az elıírt idın belül nyomtatott formában 2011. május 21.-tıl június 6.-ig mérik fel az adatokat,
elektronikus formában 2011. május 21.-tıl május 29.-ig. Az elektronikus nép, ház és
lakásszámlálás az interneten a www.scitanie2011.sk weboldalon lesz lehetséges.
2011. május 13.-ától május 20.-ig a számlálóbiztos meglátogatja a háztartásokat az ı népszámlálási
kerületében, megkéri a lakosságot a népszámlálási nyomtatványok kitöltésére
/A. formanyomtatvány: A népességi adatok kimutatása,
B. formanyomtatvány: Adatok a lakásról , C. formanyomtatvány: Adatok a házról/ nyomtatott
vagy elektronikus formában. A népszámlálási őrlapok szlovák és magyar nyelven is lesznek.
A számlálóbiztos a háztartásokba az Önök engedelmével léphet be.
Megmutatja Önöknek, hogyan kell kitölteni a népszámlálási őrlapokat és válaszol a kérdéseikre.
Ha elektronikus módon szeretnék kitölteni a népszámlálási őrlapokat, mondják meg
a számlálóbiztosnak!
A népszámlálási őrlapokat töltsék ki kék vagy fekete golyóstollal nagy nyomtatott betőkkel
ıszintén, teljes körően és helyesen!
A nemzetiségi és a vallási kérdéseket meggyızıdésük szerint töltsék ki!
A számokat a népszámlálási őrlapokban arab számokkal kell kitölteni jobbra igazítva,
szöveges adatokat balra igazítva. Például: Gyermekek száma:
2
Például: Község
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Hibás bejegyzés esetén az elírást keresztül kell húzni, a helyes adatot pedig beírni az elırenyomtatott
négyzetekbe, vagy felé vagy alá.
Például:
K
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S
A számlálás olyan módszerrel lesz megvalósítva, hogy a lakosság saját magát számlálja meg
a meghatározott nyomtatványok kitöltésével:
A. Népszámlálási formanyomtatvány : A népességi adatok kimutatása – a háztartás minden egyes tagja
köteles kitölteni
B. Népszámlálási formanyomtatvány: Adatok a lakásról – egy személy tölti ki az egész lakásért
C. Népszámlálási formanyomtatvány : Adatok a házról – a ház tulajdonosa vagy a ház gondnoka tölt ki
egy nyomtatványt az egész házért.

Kırös községben két népszámlálási kerület volt kialakítva. A polgármester a 808196-os
számú népszámlálási kerület számlálóbiztosának Drenko Erikát 147-es h. sz. nevezte ki,
a 808185-ös számú népszámlálási kerület számlálóbiztosának Benö Valériát 77-es h. sz.
nevezte ki. Tartalék számlálóbiztosoknak a polgármester Drenko Stanislavot 147-es h. sz.
és ifj. Szabó Sándort 36.-os h. sz. nevezte ki. A tevékenységük során a számlálóbiztosok
kötelesek bizonyítani a polgármester által kiadott felhatalmazással az adott megbízást.
A számlálás döntı pillanata után a számlálóbiztosok ismét meglátogatják az Önök
háztartásait, és összeszedik a már kitöltött népszámlálási nyomtatványokat.
Ha szükséges és megkérik, a számlálóbiztos segíthet kitölteni a nyomtatványokat.
A számlálóbiztos ellenırzi a kitöltött őrlapokat, és ha felszólítja Önöket, kötelesek az
adatokat kiegészíteni és pontosítani.
A számlálóbiztost köti a titoktartás az adataikkal kapcsolatban.

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL

J U B I L Á N S
2011. április 19.–én ünnepelte 60. születésnapját

Az ünnepeltnek

B e n ö

gratulálunk és kívánunk
erıt, egészséget!

Ferenc,159-es h.sz.
számára

sok

Anyák napjára
Május hagyományosan az anyák hónapja.
Az anya az életben minden: vigasz a fájdalomban, remény a kétségbeesésben,
erı a gyenge pillanatokban, a szeretet, a türelem, és a megértés forrása.

„Orgona ága, barackfa virága,
Öltözzetek új ruhába, anyák napja hajnalára illatosan.
Zúgja az erdı, susogja a szellı
Üzenik az ágak-lombok, légy te mindig nagyon boldog
Édesanyám!“
Kevés olyan szívmelengetı ünnep van, mint az anyák napja.
Ekkor köszöntjük édesanyáinkat, megköszönve nekik mindazt a szeretetet és gondoskodást,
mellyel születésünk óta elhalmoznak bennünket.

H Á Z A S S Á G K Ö T É S
2011. április 9.-én házasságot kötöttek S i m o n Mária /121-es h. sz./
és Knábel András /Rozsnyó/
Házasságkötésük alkalmából szeretettel gratulálunk és kívánunk számukra sok
boldogságot, megértést és hosszantartó házaséletet!

• Tábortőz 2011
Kırös község önkormányzata május 6.-án /pénteken/ „ T á b o r t ő z 2 0 1 1 “
néven rendezvényt szervez a helyi futballpályán 20.00 órai kezdettel a tábortőz
begyújtásával.
A zenét a JOKER együttes fogja szolgáltatni.
A frissítık büfé által lesznek biztosítva.
Községünk valamennyi lakosát szeretettel várja a helyi önkormányzat!

