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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14. júna 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 Erika Drenková, pracovníčka obecného
úradu
c. že za overovateľov zápisnice boli určené poslankyne Beáta Parditková a Ida
Pasičáková
d. že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli podpísané starostom obce
Prerokovalo:
1. vyhodnotenie Dňa detí
2. účasť na Dni obce v družobnej obci Nagybarca
3. vyhodnotenie Vatry 2011
4. prejednanie záležitostí zo zákona č. 253/1994 Z. z. v znení zákona č. 154/2011 Z. z.
5. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2010
6. návrh Záverečného účtu za rok 2010
7. záznam z následnej finančnej kontroly výdavkov za obdobie od 1.1.2011 do
31.3.2011
8. plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2011
Uznieslo sa na uzneseniach:
Uznesenie č. 16.: schválilo Záverečný účet obce Kružná za rok 2010
Uznesenie č. 17: schválilo Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok
2011
Bralo na vedomie:
1. vyhodnotenie Dňa detí
2. účasť na Dni obce v družobnej obci Nagybarca
3. vyhodnotenie Vatry 2011
4. informácie o plate starostu obce po zmene zákona
5. stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu Záverečného účtu za rok 2010
6. záznam z následnej finančnej kontroly výdavkov za obdobie od 1.1.2011 do
31.3.2011
7. správu o rekonštrukcii obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice
8. informácie o stave MŠ, odvoz smetí, o držaní psov, o výstavbe prírodného
javiska pred kultúrnym domom, o projekte, o opatreniach obce proti povodniam,
o ďalších úsporných opatreniach obce

O z n a m y
• Zasadnutie obecného zastupiteľstva
Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je plánované dňa 19. júla 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 každý druhý štvrtok.
Najbližší odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční
v dňoch 14. a 28. júla.
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 11. júla /v pondelok/a
odvoz tetrapaku /škatuľové obaly od džúsov, mlieka/
a kovových obalov /plechovky od alko a nealko nápojov/
sa uskutoční 19. júla /v utorok/.
Žiadame občanov, aby separovaným odpadom naplnené vrecia vyložili
pred svoje domy na odvoz!

• Oznámenie
Oznamujeme Vám, že v rámci Programu dodávok potravín v roku 2011 v SR a v prípade
Vášho záujmu Vám môžu byť poskytnuté potraviny /múka, bezvaječné cestoviny/,
keď spĺňate nasledovné podmienky:
- ste osoba poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov /podľa zákona
č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p./
- ste dieťa v náhradnej starostlivosti /podľa zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na
podporu náhradnej starostlivosti o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v z.n.p./
- ste osoba na hranici životného minima, t. j. rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané
dotácie /podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR/
- ste nepracujúci poberatelia dôchodku, ktorých maximálna výška dôchodku
nepresahuje 305 € mesačne
Pre osoby vedené v evidencii na Úrade práce v Rožňave budú potvrdenia vydávané
na Obecnom úrade v Kružnej dňa 4. júla 2011 okolo obeda,
po vyhlásení miestnym rozhlasom.
Zoznam je na obecnom úrade. Prineste so sebou občiansky preukaz!
Poberatelia dôchodku v čo najkratšom termíne majú predložiť na obecný úrad posledné
rozhodnutie o výške dôchodku!

• Oznámenie pre vlastníkov alebo držiteľov psov
Oznamujeme držiteľom alebo vlastníkom psov na území obce Kružná, že podľa
Všeobecne záväzného nariadenia obce Kružná č. 1/2011, ktorým sa upravujú niektoré
podmienky držania psov na území obce Kružná, účinné od 5.5.2011, článok III., ods. 2
psa prevažne nachádzajúceho sa na území obce Kružná držiteľ psa je povinný nahlásiť
do evidencie na Obecný úrad v Kružnej!
Obec Kružná do evidencie zapisuje evidenčné číslo psa, meno, priezvisko a adresu
trvalého pobytu držiteľa psa, umiestnenie chovného priestoru, úhyn a stratu psa
a v prípade potreby ďalšie skutočnosti o psovi.
Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré zapisujú do evidencie, držiteľ psa je povinný
do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci!
Obec Kružná vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa.
Na známke je uvedené evidenčné číslo psa a názov obce.
Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
Známka je neprenosná na iného psa.
Na základe uvedených žiadame držiteľov psov, aby svojich psov zaevidovali
do zoznamu za úhradu 1,20 €.
Každý držiteľ psa za zaevidovaného psa dostane registračnú známku,
s ktorou je povinný označiť svojho psa!
Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ povinný do 14 dní od odcudzenia
alebo straty známky oznámiť obci.
Obec za úhradu 3,50 € vydá náhradnú známku.
Ak držiteľ psa neprihlási psa do evidencie dopustí sa priestupku.
Za tento priestupok obec uloží pokutu do 165 €!
Prihlásiť psa do evidencie je povinný každý držiteľ psa do 31.7.2011!

•

Družobný styk

Futbalový zápas starých pánov medzi družobnými obcami Nagybarca a Kružná
sa uskutoční dňa 16. júla 2011 v sobotu v družobnej obci Nagybarca.
Odchod je o 13.00 hodine.

S p r á v y

z

Výsledky majstrovských zápasov I.tr. OM :
Dňa 5.6.2011
Dňa 12.6.2011
Dňa 19.6.2011

Dlhá Ves - Kružná
Vyšná Slaná - Kružná
Kružná - Betliar

4:2
3 : 0 , kont.
3:3
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SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

J U B I L A N T
20. júna 2011 oslavoval 50. narodeniny

Alexander K o l t á š,

č. d. 102

Oslávencovi blahoželáme a želáme mu veľa zdravia!

• Vyhodnotenie Dňa

detí

v našej obci

Dňa 4. júna 2011 v sobotu so začiatkom o 15.00 hodine
sa na verejnom priestranstve Pášt uskutočnil Deň detí.
Tohto podujatia sa zúčastnili deti z našej obce.
Pod vedením učiteliek MŠ deti súťažili, a ako odmenu obdŕžali rôzne sladkosti.
Každé dieťa bolo pohostené občerstvením. Výdavky na Deň detí boli 43,12 €.

•

Výlet

pre

dôchodcov

Miestna samospráva dňa 20. júla 2011 organizuje výlet pre dôchodcov do niektorých
z termálnych kúpalísk v Maďarsku.
Pre dôchodcov obec hradí cestovné v plnej výške,
stravu a vstupné na kúpalisko si hradí každý sám.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade do 14. júla 2011.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Pri nedostatočnom záujme dôchodcov sa výlet neuskutoční!
Prihlásiť sa musí najmenej 20 dôchodcov!
V prípade voľných miest sa môžu zúčastniť aj ďalší obyvatelia našej obce.

•

Deň obce v družobnej obci Nagybarca

Naša družobná obec Nagybarca dňa 18. júna 2011 zorganizovala Deň obce.
Deň obce sa začal slávnostnou bohoslužbou o 13.00 hod. v reformovanom kostole,
potom nasledovalo kladenie vencov pri Pomníku padlých hrdinov v I. a II. svetovej vojne a
pri pamätnej tabuli Gábora Csikásza v pamätnom dome Tibora Tollasa.
Naša delegácia položila vence pri pomníku aj pri pamätnom dome.
Na futbalovom ihrisku sa uskutočnil zábavný program.
Po pohostení bol návrat v skorých večerných hodinách.
Vyslovujeme poďakovanie každému účastníkovi za dôstojné reprezentovanie našej obce!

Információs-kultúrális havi
folyóirat Kırös

6. szám
10.
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KİRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

2011
JÚNIUS

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kırös
községet terheli
•

Határozatok a 2011. június 14.-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 Drenko Erika, a községi hivatal alkalmazottja volt kijelölve
c. a jegyzıkönyvhitelesítıknek Parditka Beáta és Paszicsák Ida képviselıasszonyok
voltak kijelölve
d. az elızı képviselıtestületi ülésen elfogadott határozatokat a polgármester aláírta
Megtárgyalta:
1. a Gyermeknap kiértékelését
2. a testvérközségünk Nagybarca Falunapján való részvételt
3. a Tábortőz 2011 kiértékelését
4. a 253/1994 –es számú törvény 154/2011-es számú törvény általi változásokból eredı
kötelességek megvitatását
5. a községi ellenır állásfoglalását a 2010–es évi Zárójelentés javaslatához
6. a 2010–es évi Zárójelentés javaslatát
7. a 2011.1.1. tıl 2011. 3.31. –ig terjedı idıszak pénzügyi kiadásainak ellenırzésérıl
való feljegyzést
8. a községi ellenır 2011-es év második féléves ellenırzési tevékenységének tervezetét
A következı határozatokat elfogadta:
16. sz. határozat: jóváhagyta Kırös község 2010–es évre szóló Zárójelentését
17. sz. határozat: jóváhagyta a községi ellenır 2011-es év második féléves ellenırzési
tevékenységének a tervezetét
Tudomásul vette:
1. a Gyermeknap kiértékelését
2. a testvérközségünk Nagybarca Falunapján való részvételt
3. a Tábortőz 2011 kiértékelését
4. a község polgármesterének fizetésével kapcsolatos információkat a törvény
változása után
5. a községi ellenır állásfoglalását a 2010-es évi Zárójelentés javaslatához
6. a 2011.1.1. tıl 2011. 3.31. – ig terjedı idıszak pénzügyi kiadásainak ellenırzésérıl
való feljegyzést
7. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújításáról szóló jelentést
8. az információkat a helyi óvoda helyzetérıl, a szemét elszállításról, a kutyatartásról,
a kultúrház elıtt lévı területen való természeti színpad építésérıl, a község
árvízvédelmi tervének intézkedésérıl és további megszorító intézkedésekrıl

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

A helyi önkormányzat 2011. július 19.-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. július 14.-én és 28.-án 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 július 11.-én /hétfın/
és a tetrapakos dobozokat /tejes, dzsúszos dobozok / valamint a
fémcsomagolású dobozokat az alkoholos és alkoholmentes italoktól
július 19.-én /kedden/fogják elszállítani.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a válogatott vegyes hulladékkal teli zsákokat készítsék ki
a kapujuk elé!

• Értesítés
Értesítjük Önöket, hogy a 2011-es évben Szlovákiában az élelmiszer-ellátási program keretén
belül és az érdeklıdésük esetén élelmiszerekben részesülhetnek /liszt, tésztafélék/,
ha teljesítik a következı feltételeket :
- hátrányos helyzető kedvezményezett személyek az 599/2003 –as számú anyagi
segítségnyújtásról szóló törvényrendelet értelmében,
- nevelıszülık által gondozott gyermekek a 627/2005-ös számú gyermekgondozást
támogató járulékokról szóló törvényrendelet értelmében,
- a megélhetés szélén élı személyek – szülık és gyerekek , akik támogatásokban
részesülnek az 544/2010-es törvényrendelet hatálya alá tartozó támogatások
kifizetésének értelmében
- nem dolgozó nyugdíjasok, akiknek a havi nyugdíja nem haladja meg a 305 eurót.
Azoknak a személyeknek, akik a munkaügyi hivatalban vannak vezetve az igazolásokat
a községi hivatalban fogják kiadni 2011. július 4.-én
dél körül a hangosbemondón keresztül való hirdetés után.
A névsor már a községi hivatalban van.
Mindenki hozzon magával személyazonossági igazolványt !
A nyugdíjasok igénylés esetén a lehetı legrövidebb idın belül a községi hivatalban
felmutathatják az utolsó határozatot a nyugdíjuk összegérıl.

• Értesítés a kutyatulajdonosok számára
Értesítjük a községünk területén tartózkodó kutyák tulajdonosait , hogy az 1/2011-es
számú a kutyák községünk területén való tartásának feltételeit meghatározó Általános
kötelezı rendelet értelmében, amely 2011.5.5.-tıl van érvényben, a III. cikkely 2.-dik
bekezdédésének alapján azt a kutyát, amely községünk területén tartózkodik köteles
a tulajdonosa a községi hivatalba bejelenteni a nyilvántartásba!
A községi hivatalban a nyilvántartásba bejegyzik a kutya nyilvántartási számát,
a kutyatulajdonos nevét, állandó lakhelyét, a tenyésztés helyét,
a kutya elvesztését, szükség szerinti további tényeket a kutyáról.
Minden adatot és tényváltozást, amelyeket a nyilvántartásban vezetünk,
a kutyatulajdonos köteles 30 napon belül a tények és az adatok változásának
bekövetkezése után bejelenteni a községi hivatalban!
Kırös község minden kutyatulajdonosnak a nyilvántartásba vett kutyája után kiadja
a lajstromjeleket /regisztrációs jeleket/.
A regisztációs jel tartalmazza a kutya nyilvántartási számát valamint a község nevét.
A regisztrációs jellel a kutyatulajdonos a kutyája azonosságát bizonyítja.
A regisztációs jel más kutyára nem ruházható át.
Az alábbiak értelmében kérjük a kutyatulajdonosokat, hogy kutyáikat jeletsék be
a nyilvántartásba!
A regisztációs jel megvásárlása után /egy regisztrációs jel ára egy kutya számára 1,20 € /
minden kutyatulajdonos köteles a saját kutyáját megjelölni a regisztrációs jellel !
A regisztációs jel ellopása, megsemmisítése valamint elvesztése esetén a kutyatulajdonos
köteles 14 napon belül, hogy észrevette bejelenteni a községi hivatalban.
A község 3,50 € befizetése után pót regisztációs jelet ad ki.
Jogsértést követnek el azok a kutyatulajdonosok, akiknek a kutyája nem lesz bejelentve
a nyilvántartásba, valamint megjelölve ezekkel a regisztrációs jelekkel.
A község 165 € büntetést szabhat ki a kutyatulajdonosoknak a jogsértési eljárásban!
A kutyatulajdonosok a kutyákat a nyilvántartásba kötelesek 2011.7.31.-ig bejelenteni!
A nyilvántartásba vétel után a kutyatulajdonos megkapja a regisztrációs jelet!

•

Baráti kapcsolat

Az öregfiúk futballmérkızése a testvérközségek Nagybarca és Kırös között
2011. július 16.-án szombaton kerül megrendezésre Nagybarcán.
Az indulás 13.00 órakor lesz.

H í r e k

a

f u t b a l l k l u b b ó l

A bajnoki mérkızések eredményei az I. osztályban:
2011.6. 5.-én
2011.6.12.-én
2011.6.19.-én

Hosszúszó - Kırös
Felsı Sajó - Kırös
Kırös - Betlér

4:2
3 : 0 , játék nélkül
3:3

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL

J U B I L Á N S
2011. június 20.–án ünnepelte 50. születésnapját

Az ünnepeltnek

Koltás Sándor,

gratulálunk és kívánunk
erıt, egészséget!

102-es h.sz.

számára

sok

• Gyermeknap kiértékelése községünkben
2011. június 5.-én szombaton 15.00 órától a Páston került megrendezésre a

G y e r m e k n a p.
Ezen a rendezvényen részt vettek községünk gyermekei.
A helyi óvoda pedagógusai vezetése alatt a gyermekek ügyességi versenyekben mérhették
össze az erejüket, a jutalmuk pedig különféle édességek voltak.
Minden résztvevı gyermek frissítıben részesült. A Gyermeknapra a kiadás 43,12 € volt.

•

Nyugdíjaskirándulás

A helyi önkormányzat 2011. július 20.-án kirándulást szervez
nyugdíjasaink számára Magyarországra valamelyik termálfürdıbe.
A nyugdíjasok számára az autóbusz ingyenes,
az ellátást és a belépıjegyet mindenki saját költségébıl fedezi.
Az érdeklıdık jelentkezzenek a községi hivatalban hivatali idı alatt 2011. július 14-ig !
A kirándulásra szeretettel elvárunk minden kirándulni vágyó nyugdíjast!
Ha nem lesz elegendı nyugdíjas jelentkezı /minimálisan 20 nyugdíjas /
a kirándulás nem fog megvalósulni!
Szabad férıhelyek esetén az autóbuszban községünk további lakosai is részt vehetnek
a kiránduláson.

•

Falunap testvérközségünkben Nagybarcán

Testvérközségünk Nagybarca 2011. június 18.-án Falunapot rendezett.
A Falunap ünnepélyes Istentisztelettel kezdıdött 13.00 órakor a református templomban,
utána koszorúzás következett az I. és II. világháborúban elesett katonák emlékmővénél,
és a Csikász Gábor emléktáblánál a Tollas Tibor emlékházban.
Községünk küldöttei az emlékmőnél és az emlékháznál is elhelyezték a koszorúikat.
A futballpályán szórakoztató mősor zajlott.
A megvendégelés után a hazatérés a kora esti órákban volt.
Köszönetet mondunk minden résztvevınek községünk méltó képviseletéért!

