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KRUŽNIANSKE 
OBECNÉ    OZNAMY 

 

 
Číslo  11 

 
Ročník  10 

 
NOVEMBER   

 2011  

 

Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním h radí obec 
Kružná 

 

 

Uznesenia  zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15. novembra  2011 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva: 
Konštatovalo: 

a. že na zasadnutí OZ sú prítomní štyria 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 určení poslankyňa Beáta Parditková a poslanec  
          Tibor  Imre   
      d. že uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia boli podpísané starostom obce 
   Prerokovalo: 

1. vyhodnotenie Dňa dôchodcov    
2. organizovanie Dňa Mikuláša dňa 4.12.2011 
3. rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice 

   Uznieslo sa na uzneseniach: 
     Uznesenie č. 23.: Plán kultúrno-spoločenskej činnosti obce na rok 2012 
     Uznesenie č. 24.: Návrh VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  
                                   odpady a drobné stavebné odpady na rok 2012 
    Bralo na vedomie: 

1. informáciu o vyhodnotení Dňa dôchodcov 
2. informáciu o organizovaní Dňa Mikuláša 
3. informáciu o rekonštrukcii obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice 

 
 

O z n a m y 
 

     

• Zasadnutie obecného zastupiteľstva 
 

Najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva je plánované dňa  13. decembra  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  1., 15. a  29. decembra. 

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 skla z kontajnerov, ktoré sú umiestnené v obci sa uskutoční 5. decembra /v pondelok/.  

Do kontajnerov môžete vkladať: prázdne sklenené fľaše, črepy a úlomky tabuľového skla.  
Odvoz separovaných PET fliaš  

/plastové fľaše od nealkoholických nápojov/ sa uskutoční 20. decembra  /v utorok/.  
Žiadame občanov, aby  separovanými PET fľašami naplnené vrecia vyložili  

pred svoje domy na odvoz!   
 
 

 

     

• Vypísanie verejnej súťaže na prenájom 
poľnohospodárskych pozemkov 

v spoluvlastníctve členov spoločenstva 
 

Výbor Pozemkového spoločenstva Pôschovej lesnej spoločnosti v Kružnej  
v y p i s u j e  

verejnú súťaž na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v spoluvlastníctve členov 
spoločenstva. 

 Predmetom prenájmu sú poľnohospodárske pozemky č. parciel:  
931/5, 932, 933, 934/9, 936/2, 937/2, 773, 774, 1117/2, 1117/3 a 1118. 

Podmienky prenájmu určí výbor spoločenstva. Doba prenájmu je na dobu určitú – na 5 rokov.  
Svoje ponuky doručte do 5. decembra  2011 v zalepenej obálke s nápisom na obálke  

„ Prenájom poľnohospodárskych pozemkov v spoluvlastníctve Pozemkového spoločenstva 
Pôschovej lesnej spoločnosti Kružná na roky 2012-2016“ ! 

V ponuke uveďte hlavne číslo prenajatého pozemku, výšku prenájmu za m2 poľnohospodárskeho 
pozemku, a prípadné ďalšie požadované podmienky.  

Ku ponuke priložte aj kópiu dokladu, oprávňujúceho podnikanie v poľnohospodárstve! 
Odôvodnenie: Prenájom hore uvedených pozemkov v spoluvlastníctve Pozemkového 

spoločenstva Pôschovej lesnej spoločnosti Kružná skončí dňa 31.12.2011.  
Do uverejnenia tejto verejnej súťaže na prenájom týchto poľnohospodárskych pozemkov neboli 

doručené žiadne ponuky od poľnohospodárskych subjektov.  
Výbor pozemkovej spoločnosti v každom prípade chce prenajať tieto pozemky v celosti  

a všetky pozemky.  
Poznámka: Nemusí byť podpísaná nájomná zmluva na hore uvedené pozemky s jedným 

poľnohospodárskym subjektom. 
 

 



SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 
 
 

 

  J U B I L A N T  K A  
 
 
 

 6. novembra  2011 oslavovala  80. narodeniny  Alžbeta L i p t á k o v á, č. d. 100 
         

Oslávenkyne blahoželáme a želáme jej veľa zdravia! 
 

 
 

• Plán spoločenskej činnosti obce na rok 2012  
 
 

                      1. 1. 2012 – Privítanie Nového roka 
                       13. 1. 2012  – Slávnostné zasadnutie OZ  
                       18. 2. 2012 – Deň tradícii – fašiangová zabíjačka, prípadne pečenie 

tradičných kružnianskych koláčov, varenie 
a ochutnávanie tradičných gemerských jedál  

                   24. 2. 2012  – Verejná schôdza pre obyvateľov obce  
                   15. 3. 2012  – Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe  

                       31.3. 2012 
           alebo  30. 4. 2012 

– Brigáda na skrášľovanie obce 

                     4. 5. 2012 
alebo  11. 5. 2012  

– Vatra na futbalovom ihrisku 

                         2. 6. 2012 – Deň detí 
                   18. 7. 2012  – Výlet pre dôchodcov 
                   25. 8. 2012  – Deň obce 

                   20.10. 2012 – Deň dôchodcov 
                     8.12. 2012                  – Deň Mikuláša 

 

  
     

 

•  Privítanie Nového roka 2012 
 

Miestna samospráva dňa 1.1.2012 organizuje  Novoročné oslavy  
PF 2012 pri vianočnom stromčeku na verejnom priestranstve Pášt.  

Oslavy sa začnú o polnoci ohňostrojom a pokračujú novoročným prípitkom prítomných .  
Organizačné pokyny: Príchod na miesto osláv doporučujeme 15 minút pred polnocou.  

Len v spolupráci s organizátormi a za dodržiavanie bezpečnostných predpisov môžu aj iní 
občania na to vopred vyhradených miestach vypúšťať svoje malé ohňostroje.  

Novoročný prípitok zabezpečuje organizátor. Oslavy môžu potrvať najdlhšie do 2.00 hodiny.  
Miestna samospráva žiada účastníkov osláv dodržiavať bezpečnostné a aj ďalšie pokyny!   

 
 

 



 
 

 
 

 

PRÍJEMNÉ 
PREŽITIE 

VIANOČNÝCH SVIATKOV 

VÁM PRAJE MIESTNA 
SAMOSPRÁVA! 

 
                             
 
 

                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

Miestna samospráva organizuje 

„D e ň   M i k u l á š a“  
dňa 4. decembra 2011 

v nedeľu so začiatkom o 14.00 hodine  
pri vianočnom stromčeku na verejnom 

priestranstve Pášt.  
Každé dobré dieťa z našej obce dostane od 

Mikuláša darček ! 
                                             
 



 
 
 
 

 

       

 

 

Információs - kultúrális havi 
folyóirat  Kırös 

 
 

KİRÖSI KÖZSÉGI 
HIRDETÉSEK 

 

 

11. szám 
 

10. évfolyam  
 

2011 
NOVEMBER  

 

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatb an 
Kırös községet terheli 

 

 

 

• Határozatok a 2011. november  15. - én  
megtartott  képviselıtestületi ülésrıl 

 

A képviselıtestületi ülés: 
Megállapította: 
a. a képviselıtestületi ülésen jelen van 4 képviselı  és  a képviselıtestületi ülés határozatképes 
b. a jegyzıkönyvvezetınek Drenko Erika, a községi hivatal alkalmazottja volt kijelölve 
c. a jegyzıkönyvhitelesítıknek  Parditka Beáta és Imre Tibor képviselık voltak kijelölve 
d. az elızı képviselıtestületi ülésen elfogadott határozatokat a polgármester aláírta  
Megtárgyalta:  
1. a Nyugdíjasnap kiértékelését 
2. a Télapóest megszervezését 2011. december 4.-én   
3. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását 
A következı határozatokat elfogadta: 
23. sz. határozat:  jóváhagyta a község társadalmi-kultúrális tevékenységének tervezetét  
                               a 2012-es évre  
24. sz. határozat:  jóváhagyta a helyi adókról és a települési hulladék ill. a kisebb építési   
                               hulladék utáni illetékekrıl szóló általános kötelezı rendelet javaslatát  
Tudomásul vette: 
1. a Nyugdíjasnap kiértékelésérıl szóló jelentést   
2. a Télapóest megszervezésérıl szóló jelentést  
3. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújításának folytatásáról szóló jelentést  

 

H i r d e t é s e k 

• Képviselıtestületi ülés 
 

• A helyi önkormányzat   2011. december 13.-án  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 minden második csütörtökön szállítja el.  

A legközelebbi szemétszállítás  2011. december  1.-én, 15.-én és 29.-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 üvegeket a kontajnerekbıl, amelyek a község területén találhatóak  

december  5.-én /hétfın/fogják elszállítani.  
A kontajnerekbe rakhatnak: különbözı üres üvegeket, táblás üveg darabokat. 
A válogatott mőanyagüvegeket  /üdítıs mőanyagüvegeket /községünkbıl  

 december  20.-án  /kedden/fogják elszállítani. 
 Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a válogatott mőanyagüvegekkel teli zsákokat készítsék ki 

a kapujuk elé! 
 
 

 

     

•  Versenypályázat kiírása a Pôsch erdıbirtokosság 
részvényes tulajdonosai közbirtoki bérbeadására  

 

A Pôsch-féle erdıbirtokosság versenypályázatot ír ki a közbirtokosság földjeinek bérbeadására. 
A bérlet tárgya a 931/5, 932,933, 934/9, 936/2, 937/2, 773, 774, 1117/2, 1117/3 és az 1118-as 

közbirtokossági parcellák.  
A bérbeadás feltételeit a közbirtokosság vezetısége határozza meg.  

A bérbeadás határozott idıre – 5 évre szól.  
Az ajánlataikat legkésıbb 2011. december 5.-ig adhatják le leragasztott borítékban, 

 amelyre kérjük írják rá a következı szöveget:  
„ Prenájom poľnohospodárskych pozemkov v spoluvlastníctve Pozemkového spoločenstva 

Pôschovej lesnej spoločnosti Kružná na roky 2012-2016“ 
Ajánlásaikban fıleg a bérbevehetendı parcellák számait, a bérlet nagyságát m2-ben/€,  

esetleg egyéb kért további feltételeket tüntessenek fel.  
Az ajánlásukhoz csatolják hozzá a mezıgazdaságban való gazdálkodásukhoz szükséges igazolást! 

Indoklás: A Pôsch-féle erdıbirtokosság tulajdonában lévı  fenn említett parcellák bérleti 
szerzıdése 2011. december 31.-én lejár. A versenypályázat kiírásáig a mezıgazdasági területek 
bérbevételére semmilyen ajánlat nem érkezett a mezıgazdaságban gazdálkodó személyektıl.  

A Pôsch-féle erdıbirtokosság vezetısége mindenféleképpen szeretné bérbe adni a fenn említett 
parcellákat egyben és az összeset.  

Megjegyzés: Nem kötelezı, hogy a bérleti szerzıdés egy mezıgazdaságban gazdálkodó  
személyel legyen megkötve.   

 
 



TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 
 

 

 J U B I L Á N S  
    

 

 2011. november  6.–án ünnepelte 80. születésnapját    L i p t á k Erzsébet, 100-as h.sz. 
      

Az ünnepeltnek  gratulálunk  és  kívánunk  számára  sok  
erıt, egészséget! 

      

 

A község 2012 – es évi társadalmi 
tevékenységének  tervezete 

 
 

2012.   1.   1.-én – Új évi köszöntıi ünnepség 
2012.   1. 13.-án – Ünnepélyes képviselıtestületi ülés  
2012.   2. 18.-án – Hagyományırzı nap – disznóölés vagy 

kalácssütı verseny ill. gömöri ételek fızése és 
kóstolgatása 

2012.   2. 24.-én – Népgyőlés községünk polgárai részére 
2012.   3. 15.-én – Koszorúzás az emlékoszlopnál  
2012.   3. 31.-én 

vagy 4. 30.-án 
– Községszépítési brigádmunka 

2012.   5.   4.-én vagy 11.-én – Tábortőz a futballpályán 
2012.   6.   2.-án – Gyermeknap 
2012.   7. 18.-án – Nyugdíjaskirándulás 
2012.   8. 25.-én – Falunap községünkben 
2012. 10. 20.-án – Nyugdíjasnap 
2012. 12.   8.-án – Télapóest 

  
 

 
    

     

• A 2012-es év köszöntése 
         

A helyi önkormányzat 2012. január 1.-én Új évi köszöntıi ünnepséget  PF 2012 szervez 
a karácsonyfánál a Páston. Az ünnepség éjfélkor tüzijátékkal kezdıdik, 

 majd újévi köszöntıkkel folytatódik.    
Szervezési utasítások: Az ünnepség színhelyén szilveszterkor a megjelenés 23. óra 45 perctıl 

ajánlott. A szervezıkön kívül azok a polgárok, akik szeretnének saját felszerelésükkel hozzájárulni 
a tüzijátékhoz kötelesek a szervezıkkel megegyezni.  

 Az új évi köszöntıi koccintáshoz a szervezık biztosítják be a pezsgıt.  
Az ünnepség legkésıbb éjszaka 2.00 óráig tart.  

Kérjük Önöket, hogy legyenek szivesek betartani a biztonsági intézkedéseket, 
 valamint a szervezık további utasításait !  

 
 
  



 

Kellemes 
karácsonyi 

ünnepeket 
kíván a helyi 
önkormányzat! 

                          
 

                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 

A helyi önkormányzat 

2011. december 4. - én vasárnap 14.00 órai 
kezdettel 

„T é l a p ó e s t e t“ rendez  
a Páston felállított karácsonyfánál.  

Minden jó gyermek községünkbıl a Télapótól 
csomagot kap! 

 
                                             


