
 
 

                                                         

 

 

Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná 
 

 

KRUŽNIANSKE 
OBECNÉ    OZNAMY 

 

 

Číslo  2/2016 
 

Ročník  15 
 

 II.Q 2016 

 

Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná 
 

Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva  
 
 

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.3.2016:     
 
Prerokovalo a bralo na vedomie: 
 

1. Rozpočet obce na roky 2016 – 2018  
2. Záznam z následnej finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2015 
3. Smernicu o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Obce Kružná 
4. Organizovanie obecnej brigády dňa 23.4.2016 
5. Žiadosť o dotáciu od FK APEX Kružná 

Schválilo: 
 
      Uznesenie č. 44 – Schválenie rozpočtu obce Kružná na roky 2016 -2018  
      Uznesenie č. 45 – Schválenie dotácie pre FK APEX Kružná vo výške 1 500 € 
 
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17.5.2016:     
 
Prerokovalo a bralo na vedomie: 
 

1. Registratúrny poriadok Obecného úradu v Kružnej 
2. Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ Obce Kružná 
3. Stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná k návrhu Záverečného účtu a rozpočtového 

hospodárenia za rok 2015 
4. Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 
5. Záznam z finančnej kontroly na mieste – pokladne za obdobie od 1.1.2016 do 31.3.2016 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná na II. polrok 2016 
7. Organizovanie Dňa detí dňa 4.6.2016 
8. Organizovanie Výletu pre dôchodcov dňa 20.7.2016 
9. Vyhodnotenie Vatry zo dňa 6.5.2016 

 
Schválilo: 
 
      Uznesenie č. 46 – Schválenie Registratúrneho poriadku Obecného úradu v Kružnej 
      Uznesenie č. 47 – Schválenie PHSR Obce Kružná 
      Uznesenie č. 48 – Schválenie Záverečného účtu a rozpočtového hospodárenia za rok 2015  
                                    s výrokom „celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad“ 
      Uznesenie č. 49 – Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná  
                                     na II. polrok 2016 
 
 



 
 

                                   

O z n a m y 
 

 

 Zasadnutia obecného  zastupiteľstva  sú naplánované na 12. júla a 13. septembra 2016  

o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu. 
 

 Odvoz komunálneho odpadu  v II. polroku  2016 – odvozy sa uskutočnia v dňoch:   

9. a 23. júna, 7. a 21. júla , 4. a 18. augusta, 1. septembra, 15. a 29. septembra, 13. a 27.októbra,  
10. a 24. novembra, 8. a 22. decembra 2016. 
 

 Odvoz separovaného odpadu v II. polroku 2016  -  
odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš dňa 15. júla, 7. septembra a 14. novembra 2016 ,   
odvoz separovaných PET fliaš dňa  8. júna, 12. augusta, 26. októbra a 14. decembra 2016,  

odvoz papiera dňa 31. augusta 2016,  

odvoz elektroodpadu a kovových obalov dňa 19. septembra 2016. 

 
 Zasadnutia výboru  lesných spoločností  – Najbližšie zasadnutia výboru Pozemkových 

spoločenstiev sa uskutočnia 6. júna,  4. júla, 1. augusta a 5. septembra 2016 so začiatkom o 19.00 
hod. v zasadačke obecného úradu. 

 
 Vyhodnotenie obecnej brigády –  miestna samospráva dňa 23. apríla 2016 organizovala 

obecnú brigádu na skrášľovanie našej obce. Brigády sa zúčastnilo 45 obyvateľov našej obce.  
      Na brigáde boli vykonané nasledovné práce:  

- odvodňovanie v časti obce Hustyák, v časti obce Patócsko,  
- oplotenie  cintorína, 
- upratovanie cintorína a okolia Domu smútku, 
- bola natretá vstupná brána a oplotenie na cintoríne,  
- boli natreté lavice na cintoríne a pri Dome smútku,    
- jarné upratovanie budovy obecného úradu – umývanie okien. 

      Účastníci brigády boli pohostení výborným gulášom a občerstvením.  
      Guľáš uvarili poslankyne Beáta Parditková, Ida Pasičáková a Henrieta Liptáková.  
       
Obecnej brigády sa zúčastnili nasledovní obyvatelia našej obce: 
 

Ondrej Lipták st. a Henrieta Liptáková č. d. 149, Beáta Parditková a František Parditka ml. č. d. 38,  
Ida Pasičáková č. d. 123, Jaroslav Barkai st. č. d. 113, Ladislav Szendi ml. č. d. 143,  
Erika Drenková a Stanislav Drenko č. d. 147, Valéria Benöová a Štefan Benö č. d. 77,  
Tímea Fábiánová č. d. 153, Júlia Liptáková č. d. 122, Mária Drenková č. d. 147,  
Mária Šikúrová č. d. 94, Zuzana Fábiánová č. d. 33, Eva Dókušová č. d. 154, Ondrej Lešták č. d. 72, 
Norbert Takáč č. d. 82, Alexander Koltáš č. d. 102, Milan Hunyadi č. d. 16, Viktor Šikúr st. č. d. 76,  
Erik Hiczér č. d. 112, Ladislav Brúgóš st. č. d. 13, Peter Šikúr č. d. 17, Alexander Žemlička č. d. 18,  
Štefan Németh st. č. d. 178, Vojtech Parditka č. d. 37, Zoltán Fábián č. d. 49, Róbert Imre st. č. d. 71, 
Ján Fábián č. d. 75, Štefan Bacso a Róbert Bacso č. d. 80, Alexander Fábián č. d. 88,  
Vojtech Fábián ml. č. d. 109, Vojtech Konkoly st. č. d. 120, Zoltán Denčo Hristov st. č. d. 124,  
Ľudovít Barczi č. d. 125, Štefan Lipták st. a Gabriel Lipták č. d. 137, Ladislav Szendi st. č. d. 156,  
Július Szanko č. d. 159, Gabriel Rajczi č. d. 168, Marek Žemlička ml. č. d. 6 a Sebastian Koltáš č. d. 126. 
  

Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie každému účastníkovi brigády 
za  dobrovoľne vykonanú prácu! 

 



 
 
 

 Vatra 2016 –  miestna samospráva obce Kružná dňa 6. mája organizovala spoločenské podujatie 

na futbalovom ihrisku so začiatkom o 20.30 hodine zapálením vatry.  
      Hudbu poskytla hudobná skupina ALL DEVILS. Občerstvenie bolo zabezpečené v bufete. 

 
  „Szeretethíd“ – dňa 20. mája 2016 v piatok so začiatkom o 16.00 hodine sa uskutočnila 

v spolupráci miestnej samosprávy a reformovanej cirkvi dobrovoľnícka činnosť zameraná na 
natieranie oplotenia okolo reformovaného kostola.  
 

 Deň  detí  v našej obci –  dňa  4. júna 2016 v sobotu so začiatkom o  15.00 hodine miestna 

samospráva organizuje na futbalovom ihrisku Deň detí.  
      Pod vedením učiteliek budú deti súťažiť, a dostanú sladkú odmenu.     
      Každé dieťa bude pohostené občerstvením.         
 

 Výlet pre dôchodcov – miestna samospráva dňa 20. júla 2016 v stredu organizuje výlet pre 

dôchodcov do termálneho kúpaliska Bogács do Maďarska. 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 15. júla 2016.  Tešíme sa na Vašu účasť! 
V prípade voľných miest v autobuse sa môžu zúčastniť aj ďalší obyvatelia našej obce za sumu 7 € 
za osobu.  
 

 Výstup na Plešiveckú planinu – miestna samospráva organizuje tradičný Výstup na 

Plešiveckú planinu, ktorý sa uskutoční dňa 27. augusta 2016 v sobotu.  
      Bližšie informácie Vám poskytneme prostredníctvom obecného rozhlasu.  

 

 Oznámenie – oznamujeme váženým obyvateľom, že vedľa cintorína na mieste bývalej skládky 

odpadu sme vytvorili miesto na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu, kde môžu 
obyvatelia našej obce uskladňovať tento druh odpadu.   
Žiadame obyvateľov, aby na tomto mieste uskladňovali len biologicky rozložiteľný odpad a to: 
pokosenú trávu, popadané lístie, seno, slamu a buriny!   

       
 

 

           S p r á v y    z    F K 
  
 

Výsledky majstrovských zápasov:  

 

FK APEX Kružná – ŠK BANÍK Štítnik 3 : 0 

FK Krásnohorské Podhradie B – FK APEX Kružná 1 : 4 

FK APEX Kružná – TJ Krásnohorská Dlhá Lúka  9 : 1 

TJ SOKOL Pača – FK APEX Kružná 1 : 4 

TJ Baník Rakovnica – FK APEX Kružná 2 : 7 

FK APEX Kružná – TJ Mladosť Brzotín 15 : 0 

FK Gemerská Hôrka B – FK APEX Kružná 1 : 1 

 
Futbalové mužstvo Kružná postúpilo do I. triedy. Gratulujeme! 

 



 
 

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 
 

 

 J U B I L A N T I 
      

        18. apríla  2016 oslávila  50. narodeniny   Kristína   B e n ő o v á ,  č. d. 158 

        27. apríla  2016 oslávila  50. narodeniny   Eva  B r i n d z o v á  ,  č. d. 50 

        16. apríla  2016 oslávil    60. narodeniny   Pavol  S i k ú r ,  č. d. 120 

        12. mája  2016 oslávila   60. narodeniny   Margaryta  B e n ö ,  č. d. 77 

        11. júna  2016 oslávi       60. narodeniny   Agnesa  L i p t á k o v á ,  č. d. 87 

        14. júna  2016 oslávi       60. narodeniny   Šarlota N a g y o v á  ,  č. d. 28 

        17. júna  2016 oslávi       70. narodeniny   Štefan Ž e m l i č k a  ,  č. d. 10 

        31. mája  2016 oslávi      80. narodeniny   Alžbeta  A r a t ó o v á  ,  č. d. 11 
      

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia! 
        

 
   

 

O P U S T I L A    N Á S 
 

Eva  K o n c z o v á , rod. Gojdová     +   18. marca  2016      Žila 52 rokov. 
 

 
 

Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulej!  
 
 

 

 

Vyslovujeme poďakovanie 

Záhradkárstvu Hamelli a Petrovi Hiczérovi 

za tie krásne kvety, ktoré darovali obci a tým prispeli k jej skrášleniu. 

Aj naďalej skrášľujme spoločne našu obec!  

Ďakujeme! 

 

 



 

 

 

       

 

 

Információs-kultúrális havi folyóirat  Kőrös 
 

KŐRÖSI KÖZSÉGI 
HIRDETÉSEK 

 

 

2/2016. szám 
 

15. évfolyam 
 

2016.-os év II. Q 

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli 

 A képviselőtestületi ülésekről    
 

 

 

A képviselőtestületi ülés 2016. március 22.-én: 
 

Megtárgyalta és tudomásul vette:  
 
1. a 2016 – 2018 –as évekre a költségvetést  
2. a községi ellenőr beszámolóját a 2015-ös évben a község által nyújtott önkormányzati 

támogatásokról  
3. Kőrös község önkormányzatának hatályán belüli pénzügyi ellenőrzés végrehajtására vonatkozó 

eljárásokról szóló irányelvet 
4. a községi brigádmunka megszervezését 2016. április 23.-án 

5. a futballklub által benyújtott pénzügyi támogatásról szóló kérelmet 
 

Jóváhagyta: 
 

44. sz. határozatot - a 2016 – 2018-as  évekre a költségvetést 
45. sz. határozatot – a futballklub részére 1 500  eurós pénzügyi támogatást  
 

A képviselőtestületi ülés 2016. május 17.-én: 
 

Megtárgyalta és tudomásul vette:  
 

1. a Kőrösi községi hivatal nyilvántartó rendszerét 
2. Kőrös község gazdasági és társadalmi fejlődésének tervét  
3. a községi ellenőr állásfoglalását a 2015-ös évi Zárójelentés valamint a költségvetési 

gazdálkodás javaslatához  
4. Kőrös község 2015-ös évi Zárójelentését és a költségvetési gazdálkodását  
5. a községi ellenőr 2016-os év első negyedévének pénztári ellenőrzéséről szóló  beszámolóját  
6. a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2016-os év második félévére 
7. a Gyermeknap megszervezését 2016. június 4.-én 
8. a Nyugdíjaskirándulás megszervezését 2016. július 20.-án 
9. a Tábortűz kiértékelését, amely május 6.-án volt megtartva  

Jóváhagyta: 
 

46. sz. határozatot – a Kőrösi községi hivatal nyilvántartó rendszerét 
47. sz. határozatot – Kőrös község gazdasági és társadalmi fejlődésének tervét  
48. sz. határozatot – Kőrös község 2015-ös évi Zárójelentését és a költségvetési gazdálkodását  
49. sz. határozatot – a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2016-os év második félévére 

             
 

 



 
H i r d e t é s e k 

 Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat  2016. július 12.-én és szeptember 13.-án 

kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő  üléseit a községi hivatal üléstermében.  
 

 A hulladékszemét elszállítása a 2016-os év II. félévében -  június 9.-én és 23.-án,  

július 7.-én és 21.-én, augusztus 4.-én és 18.- án, szeptember 1.-én, 15.-én és 29.-én,  
október 13.-án és 27.-én, november 10.-én és 24.-én, december 8.-án és 22.-én. 

 

 A válogatott szemét elszállítása a 2016-os év II. félévében: a vegyes műanyagot 

valamint a műanyagüvegeket  július 15.-én, szeptember 7.-én és november 14.-én ,  

a válogatott műanyagüvegeket június 8.-án, augusztus 12.-én, október 26.-án és december 14.-

én, a papírt augusztus 31.-én az elektromos   hulladékot és a fémdobozokat szeptember 19.-én 

fogják  elszállítani községünkből. 
 
 

 Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések - a legközelebbi erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések 

2016. június 6.-án, július 4.-én, augusztus 1.-én és szeptember 5.-én 19.00 órai kezdettel lesz  
megtartva a községi hivatal üléstermében.  
 

 A községi brigádmunka kiértékelése – a helyi önkormányzat 2016. április 23.-án 

brigádmunkát szervezett községünk szépítésére.  
      Ezen a brigádmunkán községünkből  45  lakos vett részt.  
      A brigádmunkán a következő munkálatok voltak elvégezve: 

- a Hustyáki és Patócski utak vízelvezetése,  
- a temetőkert bekerítése,  
- a temetőkert valamint a halottasház környékének  kitisztítása,  
- a temetőkert bejárati kapujának valamint kerítésének a lefestése,    
- a temetőkertben és a halottasház körül található lócák lefestése,  
- a községi hivatal épületének tavaszi nagytakarítása – ablakok mosása. 

       A brigádon résztvevők finom gulyásban és frissítőben részesültek.  
A gulyást Parditka Beáta,  Paszicsák Ida képviselőasszonyok és Lipták Henrietta készítették.  
 

      A községi brigádmunkán a következő lakosok vettek részt: 
 

id. Lipták András és Lipták Henrietta 149-es h. sz., Parditka Beáta és ifj. Parditka Ferenc 38-as h. sz.,  
Paszicsák Ida 123-as h. sz. , id. Barkai Jaroslav 113-as h. sz., ifj. Szendi László 143-as h. sz.,  
Drenko Erika és Drenko Stanislav 147-es h. sz., Benö Valéria és Benö István 77-es h. sz.,  
Fábián Tímea 153-as h. sz., Lipták Júlia 122-es h. sz., Drenko Mária 147-es h. sz., 
Sikúr Mária 94-es h. sz., Fábián Zsuzsanna 33-as h. sz., Dókus Éva 154-es h. sz.,   
Lesták András 72-es h. sz. , Takáč Norbert  82-es h. sz., Koltás Sándor  102-es h. sz.,  
Hunyadi Milan 16-os h. sz. , id. Sikúr Viktor 76-os h. sz., Hiczér  Erik 112-es h. sz.,  
id. Brúgós László 13-as h. sz., Sikúr Péter 17-es h. sz., Zsemlicska Sándor 18-as h. sz.,  
id. Németh István  178-as h. sz., Parditka Béla 37-es h. sz., Fábián Zoltán 49-es h. sz.,  
id. Imre Róbert 71-es h. sz., Fábián János 75-ös h. sz., Bacso István és Bacso Róbert 80-as h. sz.,  
Fábián Sándor 88-as h. sz.,  ifj. Fábián Béla 109-es h. sz., id. Konkoly Béla 120-as h. sz.,  
id. Dencso Hrisztov Zoltán  124-es h. sz., Barczi Lajos 125-ös h. sz., Rajczi Gábor  168-as h. sz. , 
id. Lipták István és Lipták Gábor 137-es h. sz., id. Szendi László 156-os h. sz.,  
Szanko Gyula 159-es h. sz., ifj.  Zsemlicska Marek 6-os h. sz. és Koltás  Sebastian 126-os h. sz.  
 

A helyi önkormányzat köszönetét fejezi ki a brigádmunkában résztvevőknek 
az elvégzett önkéntes munkálatokért! 

 
 
 



 Tábortűz 2016 – Kőrös község önkormányzata május 6.-án a helyi futballpályán 20.30 órai 

kezdettel rendezvényt szervezett a tábortűz begyújtásával. A zenét az ALL DEVILS együttes  
szolgáltatta. A frissítők büfé által voltak biztosítva.  
 

 Szeretethíd – 2016. május 20.-án pénteken 16.00 órai kezdettel volt megtartva az önkormányzat 

és a református egyház szervezésében. A református templom körüli kerítés volt lefestve.  

 Gyermeknap községünkben – a helyi önkormányzat 2016. június 4.-én szombaton 15.00 

órától rendezi meg a futballpályán.  

      A  helyi óvoda pedagógusai vezetése alatt a gyermekek  ügyességi versenyekben mérhetik össze   
      az erejüket, és különféle édességekkel lesznek  megjutalmazva.  
      Minden résztvevő gyermek frissítőben részesül.  
  

 Nyugdíjaskirándulás – a helyi önkormányzat 2016. július 20.-án szerdán kirándulást szervez 

nyugdíjasaink számára Magyarországra a Bogácsi termálfürdőbe. A nyugdíjasok részére az 
autóbusz ingyenes, az ellátást és a belépőjegyet mindenki saját költségéből fedezi.  
Az érdeklődők jelentkezhetnek a községi hivatalban hivatali idő alatt 2016. július 15.-ig !  

      A kirándulásra szeretettel elvárunk minden kirándulni vágyó nyugdíjast!  
      Szabad férőhelyek esetén az autóbuszban községünk további lakosai is részt vehetnek a    
      kiránduláson 7 € utiköltségért személyenként. 
 

 Túra a Pelsőci fennsíkra – a helyi önkormányzat 2016. augusztus 27.-én szombaton szervezi 

meg a hagyományos túrát a Pelsőci fennsíkra.  
Közelebbi információkat a túrával kapcsolatban a hangosbemondón keresztül nyújtunk Önöknek. 
 

 Értesítés – tisztelettel értesítjük a lakosságot, hogy a temetőkert mellett található régi 

szeméttároló területén komposztálásra alkalmas helyet létesítettünk, ahol a község lakosai 
tarolhatják a komposztálásra alkalmas kerti hulladékokat.  
Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy ezen a komposztálásra alkalmas helyen csak az alábbi kerti 
hulladékokat tárolják: lekaszált füvet, lehullott faleveleket, szénát, szalmát, gyomokat! 

 
 

           H í r e k    a   f u t b a l l k l u b b ó l  
  
 

  A bajnoki mérkőzések eredményei:  

 

 

FK APEX Kőrös – SK BANÍK Csetnek 3 : 0 

FK Krasznahorkaváralja B – FK APEX Kőrös 1 : 4 

FK APEX Kőrös – TJ Várhosszúrét  9 : 1 

TJ SOKOL Pača – FK APEX Kőrös 1 : 4 

TJ Baník Újfalu – FK APEX Kőrös 2 : 7 

FK APEX Kőrös – TJ Mladosť Berzéte 15 : 0 

FK Gömörhorka B – FK APEX Kőrös 1 : 1 
 
A kőrösi futballcsapat feljutott az I. osztályba. Gratulálunk! 
 

 



TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 
      

 J U B I L Á N S O K 
 

 

 2016. április  18.–án ünnepelte  50. születésnapját    B e n ő    Krisztína ,  158-as h.sz. 

 2016. április  27.–én ünnepelte  50. születésnapját    B r i n d z a   Éva ,  50-es h.sz. 

 2016. április  16.–án ünnepelte  60. születésnapját     S i k ú r    Pál ,  120-as h.sz. 

 2016. május  12.–én ünnepelte  60. születésnapját     B e n ö   Margaryta,  77-es h.sz. 

 2016. június  11.–én ünnepli     60. születésnapját     L i p t á k   Ágnes ,  87-es h.sz. 

 2016. június  14.–én ünnepli     60. születésnapját     N a g y    Sarolta ,  28-as h.sz. 

 2016. június  17.–én ünnepli     70. születésnapját    Z s e m l i c s k a  István ,  10-es h.sz. 

 2016. május 31.–én ünnepli      80. születésnapját    A r a t ó    Erzsébet,  11-es h.sz. 

 

        Az ünnepelteknek  gratulálunk  és  kívánunk  számukra  sok  erőt, egészséget! 
      

 
   

E L T Á V O Z  O T  T      K Ö Z Ü L Ü N K   
 

     K o n c z  Istvánné, szül. Gojda Éva     Elhunyt:  2016. március 18.- án      Élt  52 évet. 

        
                                                                             

                Az elhunyt hozzátartozóinak  mély részvétünket fejezzük ki ! 
 

 

 

Köszönetünket fejezzük ki 

a Hamelli Kertészetnek és Hiczér Péternek 

a sok gyönyörű virágért, amellyekkel megajándékozták és szebbé tették 
községünket. 

Továbbá is szépítsük közösen községünket!  

Köszönjük! 

 


