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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná

Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.2.2018:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce Kružná na roky
2018 – 2020 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2018
3. Návrh rozpočtu obce na roky 2018 – 2020
4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok 2017
5. Organizovanie slávnostného kladenia vencov pri pamätnom stĺpe dňa 18.3.2018
Schválilo:
Uznesenie č. 3/2018 – Návrh rozpočtu obce Kružná na roky 2018 -2020
Uznesenie č. 5/2018 – Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 98 750,38 € na rekonštrukciu
miestnej komunikácie v obci Kružná
Uznesenie č. 6/2018 – Prijatie investičného úveru vo výške do 60 000 € na rekonštrukciu
vedľajších komunikácií v obci Kružná

Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 20.3.2018:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Schválenie rozpočtu obce na roky 2018 – 2020
Správu z finančnej kontroly poskytnutých dotácií obcou Kružná za rok 2017
Organizovanie obecnej brigády dňa 14. apríla 2018
Organizovanie Vatry 2018 dňa 7. mája 2018
Predaj pozemku obce

Schválilo:
Uznesenie č. 9/2018 – Rozpočet obce Kružná na roky 2018 -2020
Uznesenie č. 13/2018 – Priamy predaj pozemku obce

Oznamy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované na 15. mája a 12. júna 2018 v utorok
o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2018 – odvozy sa uskutočnia v dňoch: 29. marca,
12. a 26. apríla, 10. a 24. mája, 7. a 21. júna, 5. a 19. júla, 2., 16. a 30. augusta, 13. a 27. septembra,
11. a 25. októbra , 8. a 22. novembra, 6. a 20. decembra 2018.

Odvoz separovaného odpadu v roku 2018 –
odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš:
18. mája, 27. júla, 11. septembra a 14. novembra 2018

odvoz separovaných PET fliaš:
6. apríla, 15. júna, 14. augusta, 15. októbra a 14. decembra 2018
odvoz papiera: 25. apríla a 6. augusta 2018

odvoz elektroodpadu, kovových a tetrapakových obalov:
27. júna a 17. septembra 2018.

Stolný tenis s družobnou obcou v Kružnej– stolnotenisové stretnutie medzi družobnými
obcami Kružná a Nagybarca sa uskutočnilo dňa 10. marca 2018 v sobotu v kultúrnom dome
v Kružnej. Na stretnutí bola výborná atmosféra, družobná obec vyhrala turnaj v pomere 8 : 17.
Účastníci stolnotenisového stretnutia boli pohostení chutným obedom, ktorý pripravili poslanci
so svojimi polovičkami. Vyslovujeme im poďakovanie za pomoc a odvedenú prácu!
Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe – pri príležitosti 170. výročia maďarskej revolúcie
miestna samospráva v spolupráci s reformovanou cirkvou dňa 18. marca 2018 v nedeľu po
bohoslužbe o 10.00 hodine organizovala slávnostné kladenie vencov pri pamätnom stĺpe obce.
Po kladení vencov v miestnej knižnici sa uskutočnila prednáška Lászlóa Gordona o krásach
rodnej zemi v Gemersko – Turnianskom krase.
Súťaž v recitácii – miestna samospráva spoločne s reformovanou cirkvou organizuje dňa
13. apríla 2018 v piatok so začiatkom o 17.00 hodine v miestnej knižnici súťaž v recitácii.
Obecná brigáda – miestna samospráva dňa 14. apríla 2018 v sobotu organizuje obecnú brigádu
za účelom skrášlenia našej obce.
Zraz účastníkov brigády bude pred obecným úradom ráno o 7.30 hodine.
Na brigáde by sa mali uskutočniť nasledovné práce: výstavba chodníka ku cintorínu, výkop
základov ku oploteniu a ku výmene brány na cintoríne, úprava terénu a následná výsadba kvetov
na verejnom priestranstve Pášt, údržba cintorína a okolia domu smútku, umývanie okien v dome
smútku a na budove obecného úradu.
Miestna samospráva žiada občanov o účasť na tejto brigáde!
Vatra 2018 – miestna samospráva dňa 7. mája 2018 v pondelok organizuje podujatie na
futbalovom ihrisku so začiatkom o 20.00 hodine zapálením vatry. Hudbu poskytne hudobná
skupina AMADEUS. O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.
Miestna samospráva srdečne očakáva všetkých obyvateľov našej obce!
Výzva – miestna samospráva má v pláne prípravu fotoknihy o našej obci, o budovách a zvykoch
z dávnych čias.
Prosíme obyvateľov, aby prispeli fotkami k uskutočneniu našich plánov! /fotky digitalizujeme
a vrátime/
Zasadnutia výboru lesných spoločností – najbližšie zasadnutia výboru Pozemkových
spoločenstiev sa uskutočnia 14. mája, 4. júna a 2. júla 2018 v pondelok so začiatkom o 19.00 hod.
v zasadačke obecného úradu
Valné zhromaždenia pozemkových lesných spoločenstiev – výbory pozemkových
spoločenstiev Vás pozývajú na valné zhromaždenia spoločenstiev, ktoré sa uskutočnia dňa
7. apríla 2018 v sobotu so začiatkom o 17.00 hodine v Kultúrnom dome v Kružnej.
Výbory každého podielnika srdečne pozývajú!

U p o z o r n e n i e - upozorňujeme obyvateľov na zákaz zakladania ohňa vo voľnom
priestranstve, v blízkosti lesa ako aj na celom území našej obce !

Vypaľovanie suchej trávy a lístia na území obce j e p r í s n e

zakázané !!!

Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi, zároveň sa porušuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody.
Na základe porušenia týchto zákonov, môžu občania dostať vysoké pokuty.

N E V Y P A Ľ U J T E !!!

Oznámenie pre daňovníkov
Obecné zastupiteľstvo v Kružnej dňa 12. decembra 2017 schválilo uznesením č. 47 Všeobecne
záväzné nariadenie /VZN/ obce Kružná č. 3/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018.

Všetky sadzby ostávajú na úrovni roku 2017, čiže na rok 2018 nedošlo
k žiadnemu zvýšeniu daní.



a.
b.
c.

daň z nehnuteľností
daň za psa – 10,00 € za jedného psa za kalendárny rok
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:
pre fyzické osoby 10,00 € za osobu na jeden kalendárny rok /sadzba 0,0274 x 365 dní/
pre podnikateľov a SHR 35,04 € na jeden kalendárny rok /sadzba 0,0960 x 365 dní/
pre fyzické osoby, ktorí vlastnia v zastavanom území obce nehnuteľnosť, ale nemajú trvalý
pobyt v obci /rodinný dom, záhradu, nádvorie, ornú pôdu/10,00 € na jeden kalendárny rok

Daňové priznanie z dani nehnuteľností mali podať tí daňovníci, u ktorých nastali
zmeny skutočností rozhodujúce na vyrubenie dane – nadobudnutie alebo úbytok
nehnuteľností, zmena výmeru predmetu dane /pri prístavbe aj bez ohlásenia/
do 31. januára 2018 !
Daňové priznanie za daň za psa podáva vlastník alebo držiteľ psa po nadobudnutí psa v priebehu
roka do 30 dní odo dňa nadobudnutia /aj za psa mladšieho ako 6 mesiacov/, inak do 31.1.2018.
Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov bez výnimky.
Podľa VZN obce o držaní psov v obci každý vlastník alebo držiteľ psa po ohlásení psa do
evidencie obdrží evidenčnú známku pre psa. Po odhlásení psa známku odovzdať správcovi dane!
Za nesplnenie povinností VZN o držaní psov v obci Kružná sa platí pokuta.

Termín na úhradu dane z nehnuteľností, za komunálny odpad
alebo za psa je najneskôr do 31. mája 2018 !!!
Upozorňujeme tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte nezaplatili dane alebo poplatky za
minulé roky, nech ich obratom zaplatia, v opačnom prípade pristúpime k exekúcii daňových
nedoplatkov a tým im vzniknú aj ďalšie výdaje, ako úroky z omeškania a trovy konania !

Vážení obyvatelia!
Dovoľte nám, aby sme sa Vám touto cestou poďakovali
za finančnú pomoc pri nákupe elektrického invalidného vozíka .
Veľmi si to vážime a sme Vám vďační.
Ď a k u j e m e !!!
Norbert Brúgóš s matkou

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

JUBILANTI
Vojtech S á r k á n y , č. d. 9
31. januára 2018 oslávila 70. narodeniny Ružena F á b i á n o v á ,
30. marca 2018 oslávi 70. narodeniny Ján D r e n k o , č. d. 135
13. januára 2018 oslávil 70. narodeniny

č. d. 109

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!
OPUSTILI NÁS
Jozef O r o s z +

29. decembra 2017

Margita Š i k ú r o v á , rod. Bernáthová +
Tibor S i k ú r , +

15. februára 2018

3. marca 2018

Zuzana S z e n d i o v á , rod. Imreová +
Klára S z a n k o v á , rod. Gyürkövicsová +
Ondrej B e n ö st., +

Žil 73 rokov.
Žila 91 rokov.

Žil 56 rokov.

7. marca 2018

Žila 85 rokov.

11. marca 2018

14. marca 2018

Žila 87 rokov.

Žil 88 rokov.

Blízkym rodinám vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulých!

VESELÉ
VEĽKONOČNÉ SVIATKY
VÁM PRAJE
MIESTNA SAMOSPRÁVA !

Információs-kultúrális havi folyóirat Kőrös

1/2018. szám

KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

17. évfolyam
2018.-as év I. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
A képviselőtestületi ülés 2018. február 13.-án:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. az előző ülések határozatainak teljesítéséről szóló jelentést
2. a községi ellenőr állásfoglalását a többéves költségvetés javaslatához, valamint a 2018-as évre
felállított költségvetés javaslatához
3. a 2018 – 2020 –as évekre a költségvetés javaslatát
4. a községi ellenőr 2017-es év második félévében végzett tevékenységéről szóló jelentést
5. az ünnepélyes koszorúzás megszervezését az emlékoszlopnál 2018. március 18.-án
Jóváhagyta:
3/2018-as sz. határozatot, amely jóváhagyta a 2018 – 2020-as évekre a költségvetés javaslatát
5/2018 –as sz. határozatot, amely jóváhagyta 98 750,38 € áthidaló hitel felvételét a községi utak
felújítására
6/2018 –as sz. határozatot, amely jóváhagyta 60 000 € befektetési hitel felvételét a községi
mellékutak felújítására
A képviselőtestületi ülés 2018. március 20.-án:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. az előző ülések határozatainak teljesítéséről szóló jelentést
2. a 2018 – 2020 –as évekre a költségvetést
3. a községi ellenőr beszámolóját a 2017-es évben a község által nyújtott támogatások pénzügyi
ellenőrzéséről
4. a községi brigádmunka megszervezését 2018. április 14.-én
5. a Tábortűz 2018 megszervezését 2018. május 7.-én
6. a község tulajdonában lévő földterület eladását
Jóváhagyta:
9/2018-as sz. határozatot, amely jóváhagyta a 2018 – 2020-as évekre a költségvetést
13/2018-as sz. határozatot, amely jóváhagyta a község tulajdonában lévő földterület eladását

Hirdetések
Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat 2018. május. 15-én és június 12.-én
kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit a községi hivatal üléstermében.

A hulladékszemét elszállítása a 2018-as évben:

március 29.-én, április 12.-én és 26.-án, május 10.-én és 24.-én, június 7.-én és 21.-én,
július 5.-én és 19.-én, augusztus 2.-án, 16.- án és 30.-án, szeptember 13.-án és 27.-én,
október 11.-én és 25.-én, november 8.-án és 22.-én, december 6.-án és 20.-án.

A válogatott szemét elszállítása a 2018-as évben:
a vegyes műanyagot valamint a műanyagüvegeket :
május 18.-án, július 27.-én, szeptember 11.-én és november 14.-én.

a válogatott műanyagüvegeket:
április 6.-án, június 15.-én, augusztus 14.-én, október 15.-én és december 14.-én.
a papírt: április 25.-én és augusztus 6.-án

az elektromos hulladékot, fémdobozokat és tetrapak dobozokat:
június 27.-én és szeptember 17.-én fogják elszállítani községünkből.
Asztalitenisz mérkőzés Kőrösben – 2018. március 10.-én szombaton került megrendezésre
községünkben a baráti asztalitenisz mérkőzés testvérközségünkkel Nagybarcával. A mérkőzések
jó hangulatban zajlottak le, és a testvérközségünk 8 : 17 arányban győzött. A napot finom közös
ebéddel zártuk, amit a képviselők párjaikkal készítettek.
Köszönetünket fejezzük ki a segítségükért és az elvégzett munkájukért!
Koszorúzás az emlékoszlopnál - a helyi önkormányzat a református egyházzal közösen
a magyar forradalom és szabadságharc 170. évfordulója alkalmából 2018. március 18.-án
vasárnap az Istentisztelet után 10.00 órai kezdettel ünnepséget szervezett az emlékoszlopnál.
A koszorúzás után „Itt élned, halnod kell“ címmel Gordon László természetbúvár előadása volt
megtartva a helyi könyvtárban a szülőföldről, a Gömör – Tornai Karszt szépségeiről.
Szavalóverseny Kőrösben- a helyi önkormányzat a református egyházközséggel közösen
2018. április 13.-án pénteken 17.00 órától a helyi könyvtárban szavalóversenyt szervez.
Közelebbi információk a református oldalon találhatóak.
Községi brigádmunka – a helyi önkormányzat 2018. április 14.-én szombaton községi
brigádmunkát szervez községünk szépítésére. Gyülekezés reggel fél nyolc órakor a községi
hivatal előtt. A brigádon a következő munkálatok lesznek elvégezve: a temetőkertbe vezető út
melletti járda kiépítése, az alapok kiásása a temetőkert kerítésének és kapujának, tereprendezés,
majd virágok kiültetése a Páston, a temetőkert és a halottasház környékének rendbetétele,
ablakok mosása a halottasházban és a községi hivatal épületében.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy vegyenek részt ezen a brigádmunkán!
Tábortűz 2018 néven a helyi önkormányzat rendezvényt szervez 2018. május 7.-én hétfőn a
helyi futballpályán 20.00 órai kezdettel a tábortűz begyújtásával. A zenét az AMADEUS együttes
fogja szolgáltatni. Frissítőről és a jó hangulatról gondoskodva lesz.
Mindenkit szeretettel vár a helyi önkormányzat!
Felkérés – a helyi önkormányzat szeretne községünkről fényképes albumot készíteni, amelyben
felelevenítené községünk régi épületeit, szokásait. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy régi
fényképeikkel járuljanak hozzá tervünk megvalósításához! /a fényképeket digitalizáljuk, majd
visszaadjuk/
Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések - a legközelebbi erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések
2018. május 14.-én, június 4.-én és július 2.-án hétfőn 19.00 órai kezdettel lesznek megtartva
a községi hivatal üléstermében.
Az erdőbirtokosságok évzáró tagsági gyűlései – az erdőbirtokosságok vezetőségei
értesítik a részvényes tulajdonosaikat, hogy az évzáró tagsági gyűlések 2018. április 7.-én
szombaton 17.00 órától lesznek megtartva a helyi kultúrházban.
A vezetőségek a részvényes tulajdonosokat szeretettel meghívják!
Figyelmeztetés – figyelmeztetjük lakosainkat a tűzrakás veszélyére községünk területén
valamint az erdeink közelében!

Az engedély és a felügyelet nélkül égetett száraz fű és levél égetése községünk egész
területén

szigorúan

t i l o s ! ! ! Ne égessenek!

Értesítjük az adófizetőket
A helyi képviselőtestület 2017. december 12.-én jóváhagyta a 47-es számú határozatot, a 3/2017-es
számú Általános kötelező rendeletet a 2018-as évre, amely a helyi adókról és illetékekről szól.

Minden ingatlanadótarifa a 2017-es év szintjén maradt, így a 2018-as évre nincs
adóemelés.
A kiszabott helyi adók a következők:
 ingatlanadó – a 2017-es évi szinten maradt
/az ingatlanadó tarifák nem emelkedtek/
 kutyaadó – 10,00 €/év
 hulladékszemétért kiszabott illeték:
a. fizikai személyeknek 10,00 € / személy/év
/ az adókivetés tarifája 0,0274 x 365 nap/
b. vállalkozóknak és magántermelő földműveseknek 35,04 €/év
/az adókivetés tarifája 0,0960 x 365 nap/
c. azon fizikai személyeknek, akik a község belterületén ingatlannal /ház, telek, kert, stb./
rendelkeznek, habár állandó lakhelyük nem községünkben van 10,00 €/év

Ingatlanadóbevallást csak azok az adóalanyok kötelesek beadni 2018. január 31.-ig,
akiknek az adókivetési alapjuk változott /ingatlant szereztek be vagy adtak el, változás történt
a tulajdoni vagy használati területük nagyságánál, pl. házukhoz hozzá építettek /akár engedély
nélkül is/.
Kutyaadó bevallást minden kutyatulajdonos vagy kutyatartó köteles tenni kutyájának beszerzésétől
kezdve 30 napon belül év közben, más esetben 2018. január 31.-ig /6 hónaposnál fiatalabb kutya
esetében is!/. Kutyadó azonban csak 6 hónaposnál idősebb kutyák után fizetendő, kivétel nélkül.
A község kutyatartásról szóló rendelete szerint minden kutyatulajdonosnak vagy kutyatartónak
kutyáját a községi nyilvántartásba is be kell jelentenie, ahol bejegyzési bilétát kap, amelyet köteles
a kutya nyakába akasztani.
A kutyatartás megszűnését szintén 30 napon belül be kell jelenteni és le kell adni a kutya bilétáját is.
Ezen kötelességek megszegéséért a község a rendelet értelmében bírságot szabhat ki.

A fizetési határidő az ingatlanadók, a települési hulladékszemétadók
valamint a kutyaadók befizetésére 2018. május 31.-e !!!
Figyelmeztetjük azon adóalanyokat, akiknek tartozásaik vannak a községgel szemben,
hogy azt minél hamarább törlesszék, ellenkező esetben ezen tartozásokat behajtjuk,
s így újabb kiadásokkal kell számolniuk, mint pl. a behajtási illeték és a késedelmi kamatok!

Tisztelt lakosok!
Engedjék meg, hogy ezúton mondjunk köszönetet minden kedves lakosnak,
aki adományával elősegítette az elektromos kerekesszék megvásárlását.
Nagyra értékeljük és nagyon hálásak vagyunk a segítségükért.
Köszönjük !!!
Brúgós Norbert és édesanyja

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL

JUBILÁNSOK
2018. január 13.–án ünnepelte 70. születésnapját
2018. január 31.–én ünnepelte 70. születésnapját
2018. március 30.–án ünnepli 70. születésnapját

S á r k á n y Béla , 9-es h.sz.
F á b i á n Rózsa, 109-es h.sz.
D r e n k o János , 135-ös h.sz.

Az ünnepelteknek gratulálunk és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

ELTÁVOZ T A K
O r o s z József

Elhunyt: 2017. december 29.- én

özv. S i k ú r Lászlóné, szül. Bernáth Margit
S i k ú r Tibor

KÖZÜLÜNK

Elhunyt: 2018. február 15.- én

Elhunyt: 2018. március 3.- án

özv. S z e n d i Andrásné, szül. Imre Zsuzsanna

Élt 88 évet.

Az elhunytak hozzátartozóinak mély részvétünket fejezzük ki !

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET
KÍVÁN
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT!

Élt 85 évet.

Elhunyt:2018. március 11.- én Élt 87 évet.

Elhunyt: 2018. március 14.- én

KELLEMES

Élt 91 évet.

Élt 56 évet.

Elhunyt: 2018. március 7.- én

özv. S z a n k o Benjáminné, szül. Gyürkövics Klára
id. B e n ö András

Élt 73 évet.

