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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná

Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23. februára 2021:
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
2022 – 2023 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2021
3. Návrh rozpočtu obce Kružná na roky 2021 – 2023
4. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok 2020
Schválilo:
Uznesenie č. 107 – Návrh rozpočtu obce Kružná na roky 2021 -2023 a použitie rezervného fondu na
splátku istín v roku 2021 ohľadom rekonštrukcie miestnej komunikácie vo výške 12 000 €
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 23. marca 2021:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1.
2.
3.
4.

Schválenie rozpočtu obce Kružná na roky 2021 – 2023 bez programovej štruktúry
Použitie rezervného fondu na splátku istín v roku 2021
Zámer na priamy predaj pozemku obce v k. ú. Kružná
Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 143 940,60 € na rekonštrukciu nevyužívanej
budovy súp. č. 23 na Spoločenský dom v obci Kružná

Schválilo:
Uznesenie č. 110 – Rozpočet obce Kružná na roky 2021 - 2023 bez programovej štruktúry
Uznesenie č. 111 – Použitie rezervného fondu na splátku istín v roku 2021 ohľadom
rekonštrukcie miestnej komunikácie vo výške 12 000 €
Uznesenie č. 113 – Zámer priameho predaja pozemku obce v k. ú. Kružná
Uznesenie č. 115 – Prijatie preklenovacieho úveru vo výške 143 940,60 € na rekonštrukciu
nevyužívanej budovy súp. č. 23 na Spoločenský dom v obci Kružná
Uznesením č. 112 zrušilo uznesenie č. 28 zo dňa 22.3.2019 o schválení zámeru priameho predaja
pozemku obce v k. ú. Kružná

Oznamy
Zasadnutie obecného zastupiteľstva

je naplánované na 25. mája a 22. júna

2021 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2021

– odvozy sa uskutočnia v dňoch:

6. a 20. mája, 3. a 17. júna, 1. , 15. a 29. júla, 12. a 26. augusta, 9. a 23. septembra,
7. a 21. októbra, 4. a 18. novembra, 2., 16. a 30. decembra 2021.

Odvoz separovaného odpadu v roku 2021 –
odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš: 14. mája, 8. júna, 6. júla, 2. augusta, 26. augusta,

20. septembra, 15. októbra, 9. novembra a 6. decembra 2021
odvoz papiera a tetrapakových obalov: 7. mája, 16. augusta a 3. novembra 2021
odvoz elektroodpadu, kovových obalov: 16. júla 2021
odvoz skla: 20. júla, 5. októbra a 29. novembra 2021

Zasadnutia výboru lesných spoločností

– výbor Pozemkových spoločenstiev

oznamuje svojim podielnikom, že z dôvodu zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 termín
výročnej schôdze ešte nie je stanovený a neuskutočnia sa ani zasadnutia výboru až do odvolania
opatrení.

Obecné podujatia

- kultúrne a spoločenské podujatia / kladenie vencov pri pamätnom
stĺpe, súťaž v recitácií, obecná brigáda, Vatra 2021/ sa neuskutočnili z dôvodu zamedzenia
šírenia koronavírusu COVID-19 na základe vládou zavedených opatrení.

Upozornenie

- 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 z a k á z a n é ! ! !
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.

NEVYPAĽUJTE !!!
Zber jedlých olejov a tukov – v našej obci sa zavádza zber jedlých olejov a tukov
z domácnosti.

Zbierajú sa použité jedlé oleje a tuky z domácnosti do uzavretých plastových fliaš!
Občan tieto pozbierané použité jedlé oleje a tuky odnesie na vopred určené zberné miesto, ktoré
bude vyznačené na parkovisku, kde parkuje autobus MHD a obecný traktor.
Spoločnosť FÚRA odvezie 6 krát ročne, t. j. každý druhý mesiac v roku zo zberného miesta tieto
použité jedlé oleje a tuky a zabezpečí ich ekologické spracovanie.

Nezbierajú sa: technické oleje /motorové, prevodové, transformátorové/, masérske
a kozmetické oleje!
Použité jedlé oleje a tuky sa zbierajú z dôvodu zamedzenia sa upchávaniu odpadového potrubia,
zvýši sa miera separácie odpadu v obci a zabezpečí sa ďalšie využitie jedlých olejov a tukov.

Sčítanie obyvateľov v roku 2021
Sčítanie obyvateľov v roku 2021 prebiehalo prvýkrát výlučne elektronicky vyplnením sčítacieho
formulára na webovej stránke ŠÚ SR www.scitanie.sk .
Sčítanie obyvateľov sa uskutočnilo v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Obyvateľ mal šesť kalendárnych týždňov na to,
aby sa elektronicky sám sčítal a aby sčítal aj svojich najbližších.
V našej obci 94,49 % obyvateľov sa sčítalo elektronicky.

Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie každému obyvateľovi našej obce
za aktívnu účasť v elektronickom sčítaní a za splnenie si povinností !
Tí obyvatelia, ktorí nemali možnosť si elektronicky vyplniť formulár a tým sa sčítať sami,
budú môcť využiť službu asistovaného sčítania.
Asistované sčítanie bude prebiehať od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 .
V každej obci bolo zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.
Kontaktné miesto v obci Kružná je na Obecnom úradu v Kružnej č. 139.
Prevádzkové hodiny kontaktného miesta: pondelok až štvrtok od 13.00 do 15.00 hodiny.
Stacionárne asistentky sú Erika Drenková a Valéria Benöová.
Na území obce bude tiež pôsobiť mobilná asistentka /Valéria Benöová/, ktorá môže navštíviť
domácnosť obyvateľa v tom prípade, že o takúto službu požiada na tel. čísle: 058/7883561
/zavolá na obecný úrad imobilný obyvateľ,
ktorý sa nemôže dostaviť na kontaktné miesto - na obecný úrad/.
Dúfame, že sa nám spoločne podarí sčítať každého obyvateľa,
aby obec nebola ukrátená v budúcom desaťročí na výnose daní,
ktorú dostáva na základe rôznych koeficientov a podľa počtu obyvateľov v obci!

Vyslovujeme poďakovanie
Záhradkárstvu B e n ö Ján

za krásne kvety, ktoré darovali obci a tým prispeli k jej skrášleniu!
Ďakujeme !!!

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

JUBILANTI
Karol F á b i á n , Henrieta L i p t á k o v á ,
Attila H i c z é r , Ervin L i p t á k st.
Ondrej R u s n á k , Zuzana Š i m o n o v á ,
Ladislav I m r e st. , Ján A r a t ó st.
vd. Júlia F á b i á n o v á , Alexander Varga
František S z ő c s st.
vd. Helena Š i k ú r o v á .
Oslávencom z príležitosti jubilejných narodenín blahoželáme a
želáme im veľa zdravia!

NAJMLADŠIA OBČIANKA NAŠEJ OBCE
V našej obci sa narodila:

Ester S a l a i
dieťa rodičov Marty a Jána Salaiovcov.

Blahoželáme a prajeme veľa zdravia, šťastia, radostí a úspechov pri jej výchove!
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 s účinnosťou od 25.5.2018 bez súhlasu dotknutých osôb
nezverejňujeme osobné údaje našich obyvateľov, ako sú dátum narodenia, bydlisko, vek, dátum
úmrtia, dátum uzavretia manželstva atď.

Információs-kultúrális havi folyóirat Kőrös

1/2021. szám

KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

20. évfolyam
2021.-es év I. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
A képviselőtestületi ülés 2021. február 23.-án:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. az előző ülések határozatainak teljesítéséről szóló jelentést
2. a községi ellenőr állásfoglalását Kőrös község többéves költségvetés javaslatához a 2022-2023-as
évekre, valamint a 2021-es évre felállított költségvetés javaslatához
3. a 2021 – 2023 –as évekre a költségvetés javaslatát
4. a községi ellenőr 2020-as év második félévében végzett tevékenységéről szóló jelentést
Jóváhagyta:
107-es sz. határozatot, amely jóváhagyta a 2021 – 2023-as évekre a költségvetés javaslatát és
a tartalékalap használatát a kölcsön törlesztésére a 2021-es évben
a helyi utak felújításával kapcsolatban 12 000 € értékben
A képviselőtestületi ülés 2021. március 23.-án:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1.
2.
3.
4.

Kőrös község 2021 – 2023 –as évekre szóló költségvetését programszerkezet nélkül
a tartalékalap használatát a kölcsön törlesztésére a 2021-es évben
a községi földterület közvetlen eladásának szándékát községünkben
143 940,60 € összegű áthidaló kölcsön felvételét a 23-as számú épület rekonstrukciójára

Jóváhagyta:
110-es sz. határozatot, amely jóváhagyta Kőrös község 2021 – 2023-as évekre szóló költségvetését
programszerkezet nélkül
111-es sz. határozatot, amely jóváhagyta a tartalékalap használatát a helyi mellékutak felújításával
kapcsolatos kölcsön törlesztésére a 2021-es évben 12 000 € értékben
113-as sz. határozatot, amely jóváhagyta községünkben a községi földterület közvetlen
eladásának szándékát
115-ös sz. határozatot, amely jóváhagyta 143 940,60 € összegű áthidaló kölcsön felvételét a 23-as
számú épület rekonstrukciójára
a 112-es sz. határozattal eltörölte a 28-as számú határozatot 2019. 3.22-ből, amely a községi
földterület közvetlen eladási szándékának jóváhagyásáról szólt

Hirdetések
Képviselőtestületi ülés – a helyi önkormányzat

2021. május 25.-én és június 22.-

én kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő ülését a községi hivatal üléstermében.

A hulladékszemét elszállítása a 2021-es évben:

május 6.-án és 20.-án,
június 3.-án és 17.-én, július 1.-én, 15.-én és 29.-én, augusztus 12.-én és 26.-án,
szeptember 9.-én és 23.-án, október 7.-én és 21.-én, november 4.-én és 18.-án,
december 2.-án, 16.-án és 30.-án.

A válogatott szemét elszállítása a 2021-es évben:
a vegyes műanyagot és a műanyagüvegeket : május 14.-én, június 8.-án, július 6.-án,

augusztus 2.-án, augusztus 26.-án, szeptember 20.-án , október 15.-én, november 9.-én és
december 6.-án
a papírt és a tetrapak dobozokat: május 7.-én, augusztus 16.-án és november 3.-án
az elektromos hulladékot és a fémdobozokat: július 16.-án
az üvegeket: július 20.-án, október 5.-én és november 29.-én fogják elszállítani
községünkből.

Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések – az erdőbirtokosság vezetősége értesíti
a részvényeseit, hogy a COVID-19 koronavírus terjedésének meggátolása érdekében az évzáró
gyűlés időpontja még nincs meghatározva és a vezetőségi gyűlések is elmaradnak
a megszigorítások visszavonásáig.

Községi rendezvények elmaradása

- a kultúrális és a csoportos rendezvények
elmaradtak /koszorúzás az emlékoszlopnál, szavalóverseny, a községi brigádmunka, Tábortűz
2021/ a koronavírus terjedésének meggátolása érdekében a kormány által kiadott óvintézkedések
értelmében.

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

tilos !!!

Ne égessenek!
Étkezési étolajok és zsírok gyűjtése – községünkben bevezetjük az étkezési
étolajok és zsírok gyűjtését.

A háztartásokból származó használt étkezési étolajokat és zsírokat zárt műanyag
palackokban kérjük összegyűjteni !
A tisztelt lakosokat kérjük, hogy ezeket az összegyűjtött használt étolajokat és zsírokat egy előre
kijelölt gyűjtőhelyre vigyék, amely a parkolóban lesz kijelölve,
ahol az autóbusz és a községi traktor parkol!
A FÚRA cég évente hatszor fogja elszállítani, az év minden második hónapjában a gyűjtőpontról
ezeket a használt étkezési olajokat és zsírokat, és biztosítani fogja azok ökológiai feldolgozását.

Nem gyűjtjük: műszaki olajok /motor, sebességváltó, transzformátor/, masszázs és
kozmetikai olajok!
A használt étolajok és zsírok összegyűjtésével megakadályozzák a szennyvízcső eltömődését a
háztartásokban, a községben megnő a hulladékszeparáció aránya, és biztosítják az étolajok és zsírok
további felhasználását.

Népszámlálás 2021
A 2021-es népszámlálás Szlovákia történetében először kizárólag elektronikusan zajlott a Szlovák
Köztársaság Statisztikai Hivatalának a www.scitanie.sk honlapján.
Szlovákiában az elektronikus népszámlálás 2021. február 15.-től március 31.-ig volt megvalósítva.
A lakosoknak hat naptári hét állt rendelkezésükre, hogy megszámlálják magukat és közeli
hozzátartozóikat.
Községünkben a lakosság 94,49 % számolta meg magát elektronikusan.
A helyi önkormányzat köszönetét fejezi ki községünk valamennyi lakosának
az elektronikus népszámlálásba való aktív bekapcsolódásért
és a kötelességük teljesítéséért !
Azoknak, akiknek nem volt lehetőségük az elektronikus űrlap kitöltésére és ezáltal nem lettek
megszámolva, lehetőségük lesz igényelni a népszámlálási segítő szolgáltatást – aszisztált
népszámlálást.
Ez az aszisztált /támogatott/ népszámlálás 2021 május 3.-tól június 13.-ig lesz megvalósítva.
Minden településen megalakult egy kapcsolattartó pont, ahol egy helyhez kötött számláló
asszisztens segít a népszámlálásban.
A kapcsolattartó pont községünkben a Községi hivatalban a 139-es szám alatt van kialakítva.
A kapcsolattartó pont nyitvatartási ideje: hétfőtől csütörtökig 13.00 órától 15.00 óráig lesz.
A számláló asszisztensek Drenko Erika és Benö Valéria.
Mobil számláló asszisztens is lesz községünkben /Benö Valéria/, aki meglátogathatja a meg nem
számlált lakosok háztartását, akik felhívják a községi hivatalt a 058/7883561-es telefonszámon és
bejelentik igényüket a mobil asszisztens segítségére, abban az esetben, ha mozgás korlátozott,
és nem tud elmenni a kapcsolattartó pontra - az önkormányzati hivatalba.
Reméljük, hogy együtt képesek leszünk minden egyes lakost megszámolni, hogy az
önkormányzatnak a következő évtizedben ne csökkenjen az adóbevétele, amelyet különféle
együtthatók alapján és a lakosok száma szerint kap községünk a pénzügyi minisztériumból !

Köszönetünket fejezzük ki
a B e n ö Kertészetnek

a sok gyönyörű virágért, amelyekkel megajándékozták
és szebbé tették községünket !
Köszönjük !!!

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL
JUBILÁNSOK
Az ünnepelteknek :
F á b i á n Károlynak , L i p t á k Henriettának,
H i c z é r Attilának , id. L i p t á k Ervinnek
R u s n á k Andrásnak , S i m o n Zsuzsannának,
id. I m r e Lászlónak , id. A r a t ó Jánosnak
özv. F á b i á n Júliának , Varga Sándornak
id. S z ő c s Ferencnek
özv. Sikúr Ilonának
jubileumi születésnapjuk alkalmából gratulálunk
és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

Ú J L A K O S U N K SZ Ü L E T E T T
Kőrös község legifjabb lakosa:

Salai

Ester

Ifj. Salai Jánosnak és Mártának gratulálunk,

sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

A 2018/18-as számú törvényrendelet értelmében valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016 /
679 EU rendelete alapján, amely a személyes adatok védelméről szól
és 2018. május 25.-ei hatállyal lépett életbe, az érintett személyek beleegyezése nélkül nem hozunk
nyilvánosságra olyan személyes adatokat lakosainkról, mint a születési időpont, a lakhely, az életkor,
a halál időpontja, a házasságkötés időpontja stb.

