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vianočné zvony odbijú polnoc a oznámia
príchod čarokrásnych Vianoc, zabudnite hneď
na všetky starosti a prežite chvíle v zdraví, šťastí
a radosti.
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Milí spoluobčania!

Prichádzajú Vianoce, najkrajšie a najradostnejšie dni v roku,
ľudí sa zmocňuje vianočná nálada, pokoj, láska a bázeň. Čoraz viac
každému z nás záleží na priateľoch, na blízkych a úcta k rodine
nadobúda zväčšený rozmer.
Nemali by sme však zabúdať, že tieto dni sa pominú, v novom roku
znovu nastane úplne normálny zhon, pracovné i ľudské povinnosti.
Preto by sme mali skúsiť dať si Novoročné predsavzatie, že budeme
lepšími
po celý nadchádzajúci rok. Dokážme sa pozastaviť,
porozmýšľať, nevystatujme sa bohatstvom majetku ale bohatstvom
ducha, lásky a porozumenia. Dokážme sa poďakovať aj za tú
najmenšiu pomoc. Za prácu, ktorú vykonali niečie ruky pre nás, naše
deti a rodičov.
Dokážme sa tešiť z každej maličkosti, z každého úprimného úsmevu a
včas z podanej ruky.
Preto majme Vianoce každý deň. Viac a viac aj v roku
nadchádzajúcom. K vianočnej atmosfére nech Vám prispeje aj
posledné tohtoročné číslo Pažitských zvestí.
Vaša redakcia
OBSAH :
Úvod a obsah čísla .....……………..……........….……...........….........….............. 2
Spoločenská rubrika ................................................................................................3
Zápisnica MVK pre voľby do samosprávy obce …............................................... 4
Vianočné zvyky, vinšovačky ................................................................................5-6
Pozvánka na 1. zasadanie OZ obce Pažiť …............................................................7
Návrh rozpočtu na r. 2011 ….........................................................…..……… 8-10
Oznamy …................................................................................................. ......11-12
VZN-návrh …...................................................................................................... 13
Telovýchovné okienko ........................................................................................ 14
S úsmevom ........................................................................….…....….….……......15

2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––
S úsmevom: ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Idú dve blondínky po ulici a jedna hovorí:
- Vieš, že tento rok budú Vianoce v piatok?
Druhá na to:
- Dúfajme, že nie trinásteho!
−
−

Na Vianoce sa stretnú dvaja kamaráti:
Prosím ťa, prečo sa prechádzaš v takomto čase pred panelákom?
Ale, moja manželka spieva koledy a je nechcem, aby si susedia
mysleli že ju bijem.
Učiteľka sa v škole pýta žiakov, aké mali Vianoce:
„ A tebe Dežko čo priniesol Ježiško?“
Dežko z rómskej osady si iba povzdychne:
„Ako vždy … Mamu z pôrodnice a otca z basy.“

−

Škótska rodinka pri vianočnom stromčeku:
Tak detičky, ak ste už darčeky videli, tak ich zabaľte, aby ste
ich mali aj budúce Vianoce k dispozícii.
Počúvaj, „drahý“ hovorí žena mužovi, „čo dáme našim starkým
na Vianoce?“
„Deti opatrovať.“
Jano,
čo
dostaneš
na
Vianoce
od
manželky?
- Človeče, asi chlapa. Videl som ho v manželkinej v skrini.
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Zápisnica Miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy
obce Pažiť konaných dňa 27.11.2010

V obci Pažiť sa zistili tieto výsledky

Počet zapísaných v zozname voličov ….......................................346
Počet voličov ktorým boli vydané obálky …............................... 257
Počet platných lístkov pre voľbu do OZ …................................. 257
Počet platných lístkov pre voľbu starostu …............................... 254
Počet platných hlasov pre voľbu starostu
1. Baláška Vladimír MVDr. ….....................................................108
2. Gendiar Miloš Ing. …............................................................... 78
3. Tomová Vlasta…..................................................................... 68
Za starostu obce bol zvolený
MVDr. Baláška Vladimír, veterinárny lekár, 53 r., SMER-SD
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Pripravované VZN – opatrovateľská služba
Podľa zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. Je obec
povinná poskytovať sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je
odkázaná na poskytnutie takejto služby.
Akým spôsobom bude obec Pažiť túto službu poskytovať upravuje
návrh VZN o opatrovateľskej službe v obci. Tento návrh zahrňuje aj
výšku poplatkov ktoré bude musieť osoba, ktorej sa bude poskytovať
služba platiť.
Pripomienky občanov k návrhu je možné podať na obecnom úrade
do 31.12.2010, aby sa mohli zapracovať do návrhu.
Toto nariadenie nadobudne právoplatnosť po schválení poslancami s
účinnosťou od 01.02.2011.

Počet platných hlasov pre poslancov OZ
Baláška Vladimír MVDr. …......................................................... 97
Glajsa Milan, Ing. …....................................................................107
Hamara Matúš ….......................................................................... 72
Patáčik Ivan, Ing. ….................................................................... 92
Súlovská Slavka, Mgr. …........................................................... 130
Tomová Vlasta …...................................................................... 112
Tóth Viliam …............................................................................ 49
Žuchovský Ivan …........................................................................ 44
Za poslancov OZ boli zvolení
Mgr. Slavka Súlovská, SDKÚ - DS
Vlasta Tomová, KDH
Ing. Milan Glajsa, NEKA

4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
13 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––

–––––––––––––––––––––PAŽITSKÉ
VÝDAJE

ZVESTI–––––––––––––––

program – obecný úrad

Návrh rozpočtu na rok 2011
PRÍJMY
Počiatočný stav
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Vývoz odpadu
Za prenajaté pozemky
Za prenajaté budovy
Adm.poplatky-správne poplatky
Poplatky – vyhlásenie
- za smetné nádoby
 za MR
 kopírovanie
Poplatky za materskú školu
Úroky
Príjmy z refundácie nákladov
- M. Kršťeňany na MŠ
Dotácie – prenesený výkon ŠS
- UPSVaR
Príjem z predaja majetku
SPOLU

návrh rozpočtu
0,71.992,4.400,2.800,220,5.350,320,1.240,600,250,230,670,10,220,50,1.325,975,23.800,114.452,-
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Mzdy
Odstupné – starostka
Odmeny – poslanci
odvody do fondov
plat 50i
Cestovné
členské príspevky
výpočtová technika-údržba
školenia, kurzy, semináre
všeob.materiál(literatúra,iné)
Energie
energie 2010
Poistenie
Reprezentačné výdavky
Stravovanie OcU
Prídel do SF za OcU
Nemocenské dávky
Inzercia
Poplatky banke
úrok z úveru
Auditorské služby
Telekomunikačné služby
Poštové služby
Tel.služby-rádio,rozhlas
Kancelárske potreby
čerpanie dotácii
DR – energie

Rozpočet

51.058,-

24.108,5.000,1.500,7.620,709,600,300,400,500,200,4.500,642,200,300,400,120,15,50,300,900,200,700,100,232,512,750,200,-

program – životné prostredie, vývoz odpadu

9.988,-

program kultúra, šport

3.186,-

Verejné osv.-elektr.
odpadové nádoby
vývoz odpadu
vývoz odpadu za r. 2010
údržba verejnej zelene

3.000,230,5.350,808,600,-

Kultúrne podujatia
500,9 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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kalendáre na r.2011
Videokronika
Propagácia obce -webstránka
knižnica
Dotácia JD
ZŠ
TJ

266,350,200,600,170,100,1.000,-

program - školstvo

20.385,-

mzdy
odvody
energie
energie 2010
oprava kotla 2010
dovoz stravy
telefón
stravovanie
údržba
školské potreby,čistiace
SF -prídel
čerpanie dotácie HN

12.000,4.000,2.500,450,175,400,160,300,50,150,100,100,-

iné bežné výdavky

6.035,-

kapitálové výdavky

23.800,-

úhrada kap.záväzkov z r. 2010
splátka úveru
SPOLU

8.075,15.725,114.452,-

Poslanci schvaľujú rozpočet na r. 2011 ktorý je záväzný pre obec a návrh
rozpočtu na r. 2012,2013 berú na vedomie. Tieto návrhy nie sú záväzné.
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Skončil sa štvorročný mandát doterajšiemu vedeniu a nový
starosta a traja poslanci OZ po slávnostnom zložení sľubu
sa ujmú svojich funkcií na ustanovujúcom zasadaní
obecného zastupiteľstva.

POZVÁNKA
Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v platnom
znení, zvolávam na deň
11. januára 2011 – utorok o 18.00 hod.
do sály kultúrneho domu
1.slávnostné zasadanie OZ obce Pažiť, na ktoré Vás srdečne pozývam.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. Rozpočet na roky 2011-2013.
10.. VZN – opatrovateľská služba.
11. Diskusia.
12.Návrh na uznesenie.
13.Záver.

.

Vlasta Tomová
zástupkyňa starostky

K návrhu rozpočtu podľa zákona č. 369/1990 vydáva hlavný kontrolór
stanovisko v ktorom porovná príjmy a výdaje v návrhu proti skutočnosti
predchádzajúceho roka. Upozorní na možné riziká zostavenia rozpočtu.
10 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Otvorenie
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí.
Zloženie sľubu starostu obce.
Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva.
Vystúpenie starostu obce.
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
Úprava úväzku hl.kontrolóra.

7
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Telovýchovné okienko

Čerpanie finančných prostriedkov v r. 2010
Stav k 1.1.2010
Príjmy spolu
−dotácia od OcÚ
−2% dane z DÚ
−Združenie Šípok
−z turnaja
−úroky na účte

279,96 €
2.360,04
460,00
523,29
830,00
546,15
0,60

Výdaje spolu
−rozhodcovia FZ
−štartovné – jeseň
−turnaj (poháre, rozhodcovia)
−trávový koberec
−sieť
−Hráči
−ZSFZ (prestupy,pokuty)
−poštovné
−občerstvenie
−notár
−opravy ihrisko
−tréner

2.606,53
736,50
66,40
522,08
79,02
185,10
340,00
170,20
20,30
22,58
59,00
65,35
340,00

Zostatok k 20.12.2010

33,47
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Privítali sme
Tomáš Priadka október 2010
Vitaj teda medzi nami
utešené dieťa,
nech na Teba iba dobré
sudby žitia letia.

Srdečne blahoželáme k vášmu novonarodenému anjelikovi. Nech je krásny,
chytrý,
zdravý
a
bude
vždy
pýchou
vašej
rodiny!
...

Rozlúčili sme sa
Juraj Šiandor

Neplačte moji milí,
môj život končí ako let vtáka nad hniezdom
zložením krídel.
Preto buď pokojné srdce vaše,
idem tam, kam išli predkovia moji.

december 2010

Najlepší strelec nášho mužstva v jesennej časti súťaže je Ondrej
Školka. Výbor TJ blahoželá Ondrejovi a verí, že i ostatní hráči
ho budú nasledovať.
Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť.
14–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Vinšovačky
Na stromčeku sviečka svieti, pokoj, šťastie nech k Vám letí.
A keď rozžiaria sa Vaše tváre, by hojnosti ste mali stále.
Vianoce čisté a biele ako sneh, v živote len radosť, zdravie a smiech.
Silvestrovskú náladu po celý rok, šťastie nech sprevádza Váš krok.
Kde sa vzal, tu sa vzal, stromček zrazu v izbe stál. Pod ním ležia
balíčky, pre veľkých aj maličkých. Už sa celý ligoce, prajeme krásne
Vianoce.
Mrazivé ticho, všade biely sneh, konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce, prajeme vám zo srdca
prekrásne Vianoce.
Na stole je kapor a iné dobroty, uprostred sviečka a stromček oproti.
Nech vládne pohoda v dnešný deň sviatočný, nech plný lásky je
tento čas vianočný.
Posielam Ti anjela, aby Ťa chránil, posielam Ti lásku, ktorej verim,
posielam Ti plamienok, nech Ti v srdci blikoce a prajem Ti tie
najkrajšie Vianoce.
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OZNAMY

Vyberáme zo zákona č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a
miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.
Druhy miestnych daní
1.)miestnymi daňami ktoré môže ukladať obec sú:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za využívanie verejného priestranstva
e) ….. f)..... g) ….. h)......
Daň z nehnuteľností zahŕňa a) daň z pozemkov
b) daň zo stavieb
c) …...
2.) miestny poplatok za komunálne odpady
Vznik a zánik daňovej povinnosti
1.Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal
vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti.
Na zmeny skutočnosti rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré
nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak tento
zákon neustanovuje inak ( v prípade nadobudnutia nehnuteľnosti
vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po dni v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom).
Zmena sa ohlasuje do 30 dní keď tieto skutočnosti nastali.
Občan u ktorého nastali zmeny je povinný podať nové daňové
priznanie do 31.01.
11 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Dane a poplatky v roku 2011

Daň z nehnuteľností:
Daň z nehnuteľností sa v roku 2011 nebude meniť.
Poplatok za odpad
Poplatok za odpad sa v roku 2011 nebude meniť. Zároveň
oznamujeme že občan môže požiadať o zníženie alebo o odpustenie
poplatku. Podmienkou pre poskytnutie zníženia je podanie žiadosti
písomnou formou do konca januára kalendárneho roka t.j. do konca
januára 2011. Všetky doklady musia byť pre aktuálny rok, študenti
pre aktuálny školský rok. Ak nebude uvedená žiadosť doručená do
konca januára, nebude zľava poskytnutá.
Splatnosť dane je v 2 splátkach- 50 % do 31.5., 50% do
31.10.2011
Daň za psa
platí sa za psa staršieho ako 6 mesiacov – daňová
povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po mesiaci v ktorom sa stal pes predmetom dane. Obec vyrúbi po
priznaní platobným výmerom daň. V ďalších zdaňovacích
obdobiach je daň za zdaňovacie obdobie splatná do 31. januára
príslušného zdaňovacieho obdobia bez vyrúbenia.
Daň za užívanie verejného priestranstva
podľa VZN č. 5/2009, napr.
−za umiestnenie skládky na verejnom priestranstve za m² a deň 0,033
eur.
−Za trvalé parkovanie vozidla za m²/deň 0,033 €
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Vianoce sú i napriek uponáhľanej dobe príslovečnou oázou
pokoja, kedy sa všetci snažíme nájsť si čas pre svojich
najbližších a stráviť s nimi niekoľko príjemných chvíľ pri
vianočnom stromčeku a štedrej večeri plnej najrozmanitejších
symbolov a zvykov.

Vianočné zvyky, ktoré sa oplatí dodržiavať
Pre zdravie a dlhovekosť
Oblátka s medom a cesnakom síce svieži dych nevyrobí, podľa
tradícií si ale zabezpečíte zdravie na celý ďalší rok.
Rozbíjanie štyroch orechov
symbolizuje štyri ročné obdobia – ktorý orech je dobrý, v tom
období sa očakáva zdravie.
Hádzanie orechových škrupín do kútov,
aby sa zachovala hojnosť v dome.
Tajné vkladanie šupiny z kapra pod obrus,
aby sme boli bohatí.

Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať
oznámenie o začatí užívaní verejného priestranstva obecnému
úradu.
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