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Číslo  9 
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SEPTEMBER   
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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná 
 

 

O z n a m y 
 

     

• Zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je plánované dňa  11. októbra  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 je každý druhý štvrtok.  

Najbližší odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční  
v dňoch  6. a 20. októbra. 

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  zmiešaných plastov  

/fľaše od aviváže, pracích gélov, obaly z jogurtov, rôzne plastové fľaše od čistiacich prostriedkov, 
fólie, sáčky, plast. hračky, plast. stoličky, prepravky/ 

sa uskutoční 11. októbra  /v utorok/  
a odvoz papiera /noviny, časopisy, krabice z kartónu/  

sa uskutoční   25. októbra  /v utorok/.  
Žiadame občanov, aby  separovanými odpadmi naplnené vrecia vyložili  

pred svoje domy na odvoz!   
 

 
     

•   Výberové konanie 
 

Obec Kružná vypisuje výberové konanie  
na funkciu učiteľky MŠ na 0,4 úväzok s nástupom ihneď. 

 
 

 



 

 
     
 

•  Upozornenie  
Pozemkového spoločenstva Pôschovej lesnej spoločnosti 
                           

   V predchádzajúcich dňoch samostatný hospodáriaci roľník (SHR) Vojtech Szendi  
(ďalej len SHR) uzavrel s niektorými členmi – spoluvlastníkmi Pozemkového spoločenstva 
Pôschovej lesnej spoločnosti Kružná (ďalej len spoločenstvo) nájomnú zmluvu na prenájom 

poľnohospodárskych pozemkov vo spoluvlastníctve spoločenstva.  
Tieto pozemky sú registrované Rozhodnutím Obvodného lesného úradu v Rožňave  

č. 2008/00694-02 zo dňa 11.12.2008 ako poľnohospodárske pozemky spoločenstva za účelom 
spoločného a nerozdielneho užívania.  

Tieto pozemky sú združené pozemky v spoluvlastníctve členov spoločenstva a možného 
obhospodarovania len v celosti.  Spoluvlastníci spoločenstva zmluvou o združení splnomocnili 

spoločenstvo na obhospodárenie  týchto pozemkov. Spoločenstvo ako aj spoluvlastníci 
spoločenstva sa riadia Stanovami spoločenstva, ktoré schválili práve spoluvlastníci spoločenstva 

a sú platné pre činnosť spoločenstva ako aj pre spoluvlastníkov spoločenstva. 
Členovia – spoluvlastníci spoločenstva podľa  Stanov spoločenstva nie sú oprávnení podpisovať 

nájomné zmluvy za svoje podiely, lebo tie poľnohospodárske pozemky sa obhospodarujú len 
v celosti, nemôžu byť parcely rozdelené. 

Spoluvlastníci môžu svoje podiely podľa Stanov spoločenstva len predať - najprv ďalšiemu 
spoluvlastníkovi, alebo spoločenstvu. Ďalšie nakladania so svojimi podielmi nie sú dovolené. 
Podľa stanov spoločenstva je riadne zvolený a zaregistrovaný výbor spoločenstva  oprávnený 

rozhodovať vo všetkých otázkach, okrem tých, ktoré si vyhradilo valné zhromaždenie. 
Valné zhromaždenie spoločenstva práve poverilo výbor spoločenstva s uzavretím nájomných 

zmlúv na poľnohospodárske pozemky v spoluvlastníctve členov spoločenstva. 
Na poľnohospodárske pozemky, ktoré sú registrované ako poľnohospodárske pozemky 

spoločenstva je oprávnený podpisovať nájomné zmluvy len a len výbor spoločenstva. 
Na základe uvedených nájomné zmluvy podpísané niektorými spoluvlastníkmi spoločenstva 

s SHR na prenájom pozemkov v spoluvlastníctve spoločenstva sú neplatné. 
Výbor spoločenstva žiada tých spoluvlastníkov spoločenstva, ktorí boli podvedené SHR  
na neoprávnený podpis tých nájomných zmlúv, aby ďalej nájomné zmluvy na pozemky 
spoločenstva nepodpisovali, už podpísané v čo najkratšom čase doručili členom výboru 

spoločenstva, prípadne na obecný úrad, aby sa mohli urobiť právne kroky voči SHR! 
 

Výbor spoločenstva upozorňuje SHR, aby členov spoluvlastníkov spoločenstva nepodvádzal,  
a aby v ďalšom sa zdržal proti právnych úkonov! 

 
Výbor by bol najradšej, keby takou rýchlosťou ponúkol nájomné zmluvy na ďalšie pozemky 

(nie na pozemky spoločenstva), ktoré roky skutočne užíva bez náhrad. 
 

 
     

•     Zákaz zakladania a udržiavania otvoreného ohňa  
 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka rozhodnutím  

o d v o l a l o  
pri využívaní lesov verejnosťou na lesných pozemkov a v ich ochrannom pásme  

 

zákaz zakladania a udržiavania otvoreného ohňa!  
 
 
 

 



 

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 
 
 

  J U B I L A N T I  
 

  14. septembra  2011 oslavoval  60. narodeniny   Ondrej S z a b ó ,   č. d. 7 

  28. septembra  2011 oslavovala  60. narodeniny   Mária Š i k  ú r o v á, č. d. 128 
    

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia! 
 

 
 
 

NAJMLADŠÍ  OBČAN  NAŠEJ  OBCE  
 

4. septembra   2011   sa narodila  Dominika   S z e n d i o v á    

 dieťa rodičov Zdenky Rusnákovej č. d. 165 a Petra Szendiho č. d. 156 .  
Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia, 

rodičom novorodenca veľa radostí a úspechov pri jej  
výchove!  

 

 

UZAVRETIE   MANŽELSTVA 
 

Dňa  24. septembra  2011  uzavreli manželstvo     

Erika   L i p t á k o v á     /Kružná  101/ a 

    Tomáš   N a g y   /Rudná/  
 

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

 

 
     

• Deň dôchodcov 
 

Deň dôchodcov sa uskutoční dňa  22. októbra 2011  v sobotu o 17.00 hodine  
v miestnom kultúrnom dome. 

 

Na túto udalosť srdečne pozývame všetkých 

dôchodcov našej obce!  
 

/Zmena času je možná!/ 
     

 

 
 



 

   
Z o    ž i v o t a    M Š 

 

5. septembra 2011 sa otvorili brány aj našej škôlky a detičky sme znova očakávali s veľkou láskou. 
 V školskom roku 2011/2012 navštevuje našu škôlku 10 detí, ktoré s oddanou láskou a s veľkou 

starostlivosťou vychovávame v škôlke strávenom čase. 
 

      

Našu materskú škôlku navštevujú tieto deti:  
 

Veľkú skupinu tvoria:  
Dávid Brúgóš, Adrián Doboš, Nikoletta 

Szirotnyáková, Veronika Cinková. 
 Strednú skupinu tvoria:  Liana Mrázová,  

Nicol Pavčová, Mudi Bese Botond.  
Malú skupinu tvoria : Orsolya Vanyová, 
 Áron Ladislav Hlivák a Roland Cinka.  

  

 
Našich milých škôlkarov srdečne očakávame každé ráno!                                                           

 

 
     

•  Postupné zverejnenie zoznamu daňových dlžníkov 
                          podľa stavu k 31.decembra 2010  

 

Podľa § 23b, ods. 5 zákona č. 511/1990 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov postupne zverejňujeme daňových dlžníkov.  
2. Xxxxx Xxxxxx, Kružná xx, výška dlžoby  197,48 Eur a úroky z omeškania.  

Keďže daňový dlžník dňa 31. augusta vyrovnal svoju dlžobu,  
jeho meno a adresu nezverejňujeme. 
Pokračovanie v budúcom čísle /3/. 

Poznámka: Proti dlžníkom obce sa začína exekučné konanie a dlžná suma bude vymáhaná 
s úrokmi z omeškania.  

 
 

     

•      U p o z o r n e n i e 
 

Obecný úrad upozorňuje vážených obyvateľov, aby so zástupcami firiem,  
ktorí zavítajú do našej obce, podpisujte nové zmluvy iba vtedy,  
keď ste so všetkými podmienkami zmluvy úplne oboznámení.  

Keď Vám niečo nie je úplne jasné pred podpísaním zmluvy,  
radšej sa obráťte na osoby, ktorí Vám môžu poradiť.  

 
Nepúšťajte cudzie osoby do domu, keď ste doma sám ! 

 
 
 

 
 



 

       

 

 

Információs - kultúrális havi 
folyóirat  Kırös 

 
 

KİRÖSI KÖZSÉGI 

HIRDETÉSEK 
 

 

9. szám 
 

10. évfolyam  
 

2011 
SZEPTEMBER  

 

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatb an K ırös 
községet terheli 

 

 

 

H i r d e t é s e k 

• Képviselıtestületi ülés 
 

• A helyi önkormányzat   2011. október  11.-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. október  6.-án és 20.-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 
a válogatott vegyes mőanyaghulladékot   

/különbözı mőanyagüvegeket tisztítószerektıl, mosógélektıl, joghurtos dobozokat,  
fóliákat, mőanyag játékokat, mőanyag székeket/ október 11.-én /kedden,/ 

és a válogatott papírt /újságok, kartonok / 
október  25.-én /kedden/fogják községünkbıl elszállítani.  

 
 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a válogatott hulladékkal teli zsákokat készítsék ki a kapujuk 

elé! 
 

 
 

 

     

•   Pályázat a helyi óvoda pedagógusi állásának betöltésére 
 

Kırös község pályázatot hirdet a helyi óvoda pedagógusi állásának betöltésére  0,4 
munkakötelezettséggel  azonnali belépéssel.  

 
 
 



 

 

     
 

•   A Pósch – erdıbirtokosság figyelmeztetése 
                           

Az elmúlt napokban Szendi Béla magángazda meglátogatta Önöket és a Pôsch erdıbirtokosság 
által használt földekre bérleti szerzıdéseket kötött. 

Ezek a Pôsch erdıbirtokossági földek be vannak regisztrálva a Rozsnyói Körzeti erdészeti hivatal 
által kiadott 2008/00694-02 Végzésében, ezen földek közös és oszthatatlan megmővelése céljából 

a Pôsch erdıbirtokosság hatáskörébe. 
 Ezen parcelákat csak egyben lehet megmővelni, nem lehet felosztani. 

 A birtokosság részvényes tulajdonosai a birtokosság megalakulásánál közös aláírással 
szerzıdésben felhatalmazták a birtokosságot ezen birtokossági földek közös kezelésére. 

Ezt a szándékukat a birtokosság Alapszabályában jóváhagyták, amely szerint a birtokosság 
mőködik.  

Ezt az Alapszabályt úgy a birtokosságnak, mint a birtokosság részvényes tulajdonosainak be kell 
tartaniuk.  

Ezen Alapszabály szerint a birtokosság részvényes tulajdonosai tulajdon részeiket külön nem 
adhatják bérbe, eladni tulajdonjogukat elıször  más részvényestulajdonosnak vagy 

a birtokosságnak lehet.  
A birtokosság Alapszabálya szerint a birtokosság döntéseit, ha nincs a közgyőlés hatáskörében 

a szabályoknak megfelelıen megválasztott és beregisztrált vezetısége hozza meg.   
A birtokosság közgyőlése a bérleti szerzıdések jogkörét a vezetıség hatáskörébe utalta.  

Ennek megfelelıen a birtokosság bejegyzett földjeit csak a birtokosság vezetısége adhatja bérbe. 
Ezért az egyes résztulajdonosokkal aláírt bérleti szerzıdés jogtalan és érvénytelen. 

Ennek alapján a birtokosság vezetısége kéri azokat a résztulajdonosokat, akik az említett 
magángazda által félre voltak vezetve, jogtalanul a szöveggel nem egyetértve, utólag elolvasva 
aláírták a bérleti szerzıdést, hogy azok azt minél elıbb adják  le a birtokosság vezetıségének, 

illetve a községi hivatalba bizonyos jogi lépések megtétele miatt! 
 

A birtokosság vezetısége határozottan kéri a magángazdát, hogy a jogtalanul aláírt bérleti 
szerzıdéseket szüntesse meg következmények nélkül, ellenkezı esetben jogi lépéseket teszünk. 

Kérjük, hogy a továbbiakban ne verje át a birtokosság részvényeseit és az érvényben lévı 
törvények, elıírások szerint cselekedjen, 

 tartsa be a birtokosság Alapszabályát, amely mindenkire érvényes! 
 

A birtokosság vezetısége azt szeretné, ha nem a birtokosság földjei után,  
hanem a többi föld után járna el ilyen gyorsan és a többi föld tulajdonosaival kötne szerzıdéseket, 

amelyeket évek óta használ mindenféle járulék nélkül. 
 

 
     

•     Tiltás a nyitott tőz kialakítására és fenntartására  
 

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium határozattal 
 

v i s s z a v o n t a 
az erdık és az erdık védıkörzetein belüli nyilvánosság általi használatánál 

 
a nyitott tőz kialakítását és fenntartását! 

 
 

 



TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 
 

 

 J U B I L Á N S O K 
    

 

      2011. szeptember  14.–én ünnepelte 60. születésnapját            Szabó András,      7-es h.sz. 

      2011. szeptember  28.–án ünnepelte 60. születésnapját            Sikúr Mária,      128-as h.sz. 
             
Az ünnepelteknek  gratulálunk  és  kívánunk  számukra  sok  

erıt, egészséget! 
      

 

 
 

Ú J    L A K O S U N K    SZ Ü L E T E T T  
 

Községünk legifjabb lakosa 2011. szeptember  4.-én született meg és a  

 D o m i n i k a   nevet kapta.  
Szüleinek Rusnák Zdenkának /165-ös h. sz./ és Szendi 

Péternek /156-os h. sz. / gratulálunk, és sok örömet és 
boldogságot kívánunk a felneveléséhez! 

 

 
 

 

H Á Z A S S Á G K Ö T É S 
 
 

2011. szeptember  24.-én házasságot kötöttek     

 L i p t á k    Erika   /Kırös 101.-es h. sz./ és   

   N a g y    Tamás      /Rudna/ 
  

Házasságkötésük alkalmából szeretettel gratulálunk és  
kívánunk számukra sok boldogságot,  megértést   és   

hosszantartó  házaséletet!    
 

      

     

• Nyugdíjasok napja  
 

A Nyugdíjasok napja  2011. október  22-én /szombaton/ kerül megrendezésre 
a helyi kultúrházban 17.00 órai kezdettel. 

 

Erre a rendezvényre szeretettel meghívjuk községünk  
valamennyi nyugdíjasát! 

 

/Az idıpont megváltoztatása lehetséges!/ 
     

 

 



 

   
Ó v o d á n k    é l e t é b ı l  

 
Óvodánk   2011. szeptember 5.-én újra megnyitotta kapuit, és sok – sok  szeretettel várta  

az óvodás gyerekeket.  
A 2011/2012- es tanévben  10 gyermek látogatja óvodánkat, akiket odaadó szeretettel  

és gondoskodással nevelünk az itt eltöltött idı alatt.  
 
 

      

Óvodánkat a következı gyermekek látogatják:  
Nagycsoportosaink:  

Brúgós Dávid, Dobos Adrián,  
Szirotnyák Nikoletta, Cinka Veronika.  

 Középsıcsoportosaink:. Mráz Liana,  
Mudi Bese Botond, Pavčo Nicol. 
Kiscsoportosaink: Vanyo Orsolya,  

Hlivák Ladislav Áron,  Cinka Roland. 

 

A kedves kis óvodásokat nagy szeretettel várjuk minden reggel!                                                               
                                                                       

 

     

•  Az adósok névsorának fokozatos nyilvánosságra hozatala 
a 2010.-es év végi állás szerint   

 

Az 511/1990 számú adók és illetékek igazgatási törvényrendeletének 23b. paragrafusának  
5.-dik bekezdése értelmében folyamatosan nyilvánosságra hozzuk az adósok névsorát:   

 
            2. Xxxxx  Xxxxxx,  Kırös xx,  a tartozás magassága  197,48 Euró és a késedelmi kamatok.  

Mivel az adós augusztus 31.-én egy összegben kifizette tartozását,  
ezért a nevét és a lakcímét nem hozzuk nyilvánosságra. 

 
Folytatás a következı hónapban /3/. 

 
Megjegyzés: Az adósok ellen a község exekúciós eljárást kezdeményez és a tartozásuk késedelmi 

kamatok felszámításával lesznek behajtva. 
 
 

 
     

•      F i g y e l m e z t e t é s 
 

A helyi községi hivatal figyelmezteti a lakosságot, hogy a községünkbe látogató cégek 
képviselıivel új szerzıdéseket csak akkor írjanak alá, ha tudatában vannak a szerzıdés teljes  

feltételeivel. Ha nem minden érthetı, aláírás elıtt elıbb forduljanak 
olyan személyekhez, akik tanácsot tudnak adni.   

 
Ne engedjenek a lakásukba idegen embereket, fıleg, ha egyedül tartózkodnak otthon! 

 
 

 


