A zas nám nadišli tie radostné sviatky, ktoré nám tak krášlia ten náš život krátky.
V ďalekej krajine, tam kde rastú palmy, tam kde prorok Dávid skladal svoje
žalmy, tam na malom kúsku zeme, narodil sa Kristus Pán v meste Betleme. A na
tieto sviatky i ja sa radujem, z úprimného srdca toto Vám vinšujem. Aby bol
Kristus Pán Vašim tešiteľom, Vašim dobrým radcom a dobrým priateľom. Aby
ste v čarovnej atmosfére Vianoc zabudli na starosti všedných dní a nový rok
prežili v zdraví a radosti.

PAŽITSKÉ ZVESTI

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

pre občanov

Bohatý stôl, výbornú rybu, sviatočná večera nech nemá chybu. Veľa darčekov, čo
srdce pohladia, rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. K bohatstvu krôčik a ku
šťastiu krok, veselé Vianoce a šťastný nový rok.
Do pohára šampanské, do srdiečka lásku, k tomu božtek pre šťastie, zdravia plnú
kapsu.
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Letí k Tebe darček z neba, je v ňom všetko, čo Ti treba. Šťastie, pokoj, láska,
neha Ježiško má rád aj TEBA. Ježiškovi pošepnem, nech Ti na vianočný deň,
splní aj najtajnejší sen.
Na Vianoce ako treba, nech nájdete poklad z neba. Pokoj, lásku v hojnosti, dni
prežite v radosti. Zdravie, šťastie ešte k tomu, nech prídu aj do Vášho domu. Na
Nový rok správny krok a úsmev po celý rok.

Milý Ježiško.

Nech pocit šťastia, radosti sa v dušiach rozhostí, keď Štedrý
deň k Vám zavíta. Nech láska v srdciach ukrytá sa mocným
prúdom vyroní, keď zvonček sladko zazvoní. Krásne Vianoce
Vám chceme priať, aby človek človeka vždy mal rád, aby
jeden druhému viac šťastia prial, aby rok 2012 za to stál.

Nechcem veľa pod stromček,
ja chcem, aby ten človek, čo to teraz číta
bol šťastný.
O Vianociach počúvaš len, čo ľudia chcú,
a čo kúpili.
Ale čo chcem ja....
Ja chcem, aby ľudia, čo sú ťažko chorí, boli zdraví.
Ja chcem, aby si ľudia nemuseli robiť starosti
s bývaním, jedlom a teplom.
Chcem pre všetkých ľudí priateľstvo, lásku a zdravie.

Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 150 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová
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Milí spoluobčania,

Pripravujeme pre Vás:

opäť je tu december a s ním aj ten čarovný čas Vianoc. Čas, keď sa stretávajú
rodiny, príbuzní, priatelia, čas keď si sadáme k spoločnému stolu, čas otvárania
nielen darčekov ale aj ľudských sŕdc. Čas, keď sa snažíme aspoň na malú chvíľu
zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto roku, na svojich
blízkych , ktorí sú ďaleko, ba dokonca už nie sú medzi nami.
Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a odpustenia sú tým najkrajším
darčekom, ktorý môžeme dať. Zachovajme si posvätnú úctu nielen k týmto
sviatkom, ale hlavne k ľuďom. Nezabúdajme na svojich rodičov, starých rodičov,
blízkych, priateľov a známych, spoluobčanov, aby v tomto vianočnom čase nebol
nikto sám.
Tento čas je aj časom bilancovania. Pri tejto príležitosti Vám chcem
vážení spoluobčania poďakovať za Vašu prácu v prospech našej obce , ale aj za
Vašu podporu, za množstvo vykonanej práce pri fungovaní Vašich domácností..
Milí spoluobčania, dovoľte, aby som Vám zaželal nielen v svojom mene,
ale aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva a pracovníkov obecného úradu
RADOSTNÉ A POKOJNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV. Želáme
Vám, aby sa plnili Vaše priania, očakávania a predsavzatia, pod vianočným
stromčekom tie najkrajšie darčeky, všetkým pevné zdravie a veľa psychických a
fyzických síl.

v mesiaci december sa uskutoční stolno-tenisový turnaj občanov
obce Pažiť, ktorý sa bude konať dňa 28.12.2011 v sále Kultúrneho domu
Pažiť. Turnaj začína o 16,00 hod. Prihlásenie súťažiacich a vytvorenie
jednotlivých kategórii podľa počtu prihlásených bude prevedené do 16,00
hod. Zápis začne od 14,00 hod. Kultúrny dom bude pripravený na tréning
od 10,00 hodiny. Víťazi jednotlivých kategórii budú odmenení a všetkých
účastníkov čaká malé občerstvenie.

ŠTASTNÉ, VESELÉ A POŽEHNANÉ VIANOČNÉ SVIATKY!

Dňa 4. 2. 2012
sa koná 21. reprezentačný ples obce Pažiť, ktorý poriada Obecný úrad a
Obecné zastupiteľstvo obce Pažiť v kultúrnom dome. Vstupenky v hodnote
22,50 € je možné zakúpiť u p. Mgr. Slavky Súlovskej. Do tanca hrá už
tradične hudobná skupina Systém a v programe sa predstaví tanečná
skupina Dovetan. Máme pre Vás pripravené aj „polnočné prekvapenie“.

MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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Dňa 31.12.2011 SILVESTER
- o 11,00 hod. sa odohrá na miestnom futbalovom ihrisku Silvestrovský
futbalový zápas registrovaných aj neregistrovaných hráčov za každého
počasia.
- o 24,00 hod. spoločne privítajme príchod NOVÉHO ROKU 2012
ohňostrojom, po ktorom bude nasledovať novoročný pozdrav a prípitok
starostu obce. Všetkých Vás srdečne pozývame na novoročnú čašu vína.

11 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
Pažiť.
VZN bolo schválené na 5. zasadnutí OZ dňa 14.12.2011 uznesením č. B/3
a nadobúda účinnosť 1. januára 2012 .

Vyberáme z VZN:
VZN upravuje podmienky. Obec na svojom území ukladá okrem iných tieto
miestne dane:
− daň za psa,
− daň za užívanie verejného priestranstva,
− miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Sadzba dane je 3 € za
jedného psa a kalendárny rok. Daň je splatná bez vyrúbenia do 31. januára.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
mesiaci v ktorom nadobudol psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti. Nahlasuje sa aj
zánik daňovej povinnosti.
Trvalé parkovanie vozidla, umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve
obce Pažiť.
Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania
verejného priestranstva Obecnému úradu Pažiť.
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Poplatok
je určený pre fyzické osoby, právnické osoby a tiež podnikateľov. Poplatok od
poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí
vlastník nehnuteľnosti. Podľa VZN občan môže požiadať za určitých podmienok
o zníženie (napr. študenti študujúci mimo trvalého pobytu) a odpustenie
poplatku (ak je osoba umiestnená v zariadení sociálnej starostlivosti).
Sadzby poplatku sú - a) na 0,0411 eura/osoba/deň t.j. 15 € na osobu, b) 0,0140 /
eura/osoba/deň t.j. 5,11 na osobu, c) 0,0100 €/nehnuteľnosť/rok t.j. 3,65 €.
Splatnosť poplatku je v dvoch splátkach:
do 30.04. vo výške 50%
do 30.09. vo výške 50 %
4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Vážení spoluobčania,
Na stránkach Pažitských zvestí Vás informujeme že OZ prijalo nové VZN o dani z
nehnuteľnosti a VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny
odpad.
Zmeny:
I. zmena - výška poplatku za psa sa zvýšila o 1,- euro, čím sme sa priblížili k výške
poplatku v okolitých dedinách a OZ verí, že sa čiastočne obmedzí voľný pohyb
psov.
II. zmena – sa týka výšky poplatku za vývoz odpadu pre osoby, ktoré majú trvalý
pobyt na území obce. OZ bolo nútené zvýšiť tento poplatok, nakoľko obec musí
dotovať vývoz tohto komunálneho odpadu z vlastných zdrojov, čím porušuje zákon
o odpadoch.
Táto skutočnosť je spôsobená hlavne nesprávnym triedením komunálneho odpadu,
kde máme stále veľké rezervy. Chcel by som sa zamerať na túto oblasť, kde aj keď
v porovnaní s inými obcami patríme medzi tých „lepších“, stále je čo zlepšovať.
Veď za odpady ktoré vyzbierame v separovanom zbere (plasty, sklo, papier, kovy)
nielenže neplatíme, ale vytvárajú zisk, ktorým môžeme znížiť náklady na vývoz
komunálneho odpadu. Takže si všetci dajme ruku na srdce a zamyslime sa či
robíme všetko pre to, aby v odpadovej nádobe pred našim domom boli len odpady,
ktoré sa iným spôsobom nedajú zlikvidovať alebo využiť.
Samostatnú kapitolu v odpadovom hospodárstve tvorí biologicky
rozložiteľný odpad z našich záhrad a okolia našich pozemkov. Priznám sa že v obci
sme zatiaľ urobili veľmi málo pre to aby sme mohli tento odpad zlikvidovať
kompostovaním na vlastných pozemkoch a neskôr použiť ako kvalitné
plnohodnotné hnojivo. Preto sme v mesiaci október vstúpili ako región Šípok a
spoločne vypracovali projekt pod názvom „V mikroregióne Šípok si kompostuje
každý sám.“ Je to projekt financovaný zo zdrojov EU a takmer by mal úplne hradiť
náklady ktoré vznikajú pri kompostovaní. V danom projekte sa uvažuje o zakúpení
a pridelení pre každú domácnosť našej obce jedného kontajnera o objeme 720
litrov, o zakúpení záhradných drtičov na drvenie drobného dreveného odpadu a
projekt uvažuje aj so školeniami a odbornou literatúrou pre jednotlivé domácnosti.
Pevne veríme, že tento projekt na zlepšenie životného prostredia bude
podporený EÚ a tak definitívne vyriešime problém biologicky rozložiteľného
odpadu ktorý sme doteraz likvidovali ako komunálny odpad, čím nám narastali
poplatky za vývoz odpadu.
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Schválený rozpočet na rok 2012
PRÍJMY
Počiatočný stav
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Vývoz odpadu
Za prenajaté pozemky
Za prenajaté budovy
Administratívne poplatky
Poplatky-vyhlásenie,kopírovanie,sudy
Poplatky za materskú školu
Úroky
Dotácie – prenesený výkon ŠS
bežné príjmy spolu
Predaj pozemkov
kapitálové príjmy spolu

90.020,4.500,2.800,330,6.050,320,1.240,600,1.160,400,3,1.315,108.738,4.430,4.430,-

SPOLU
113.168,VÝDAJE
rozpočet
Administratíva
60.146,Mzdy
25.150,odvody do fondov
9.000,cestovné
600,energie
5.200,vodné
100,telekomunikačné služby
1.040,všeobecný materiál-kancel.
500,reprezentačné výdavky
300,údržba výpočtovej techniky
400,všeobecný materiál
100,školenie, noviny, časopisy
300,inzercia, propagácia
50,auditor
300,6 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––
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poplatky banke
stravovanie
poistenie
prídel do SF
poslanci
dohody
Daň z príjmu-za predané poz.
členské príspevky
nemocenské dávky,refundácie
čerpanie dotácií
DR-energie
−voda, iné
VO-energia,údržba
opravy ciest
oprava miestneho rozhlasu
údržba
Kultúra
videokronika
webstránka
kultúrne podujatia
knižnica
Dotácia – TJ
JD
ZŠ
cirkev
Vzdelávanie
mzdy
odvody
cestovné
energie
vodné
telekomunikačné služby
vš.materiál-čistiace
knihy,školské
stravovanie
prídel do SF
čerpanie dotácie na výchovu a vzdelávanie
údržba
7
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1.100,400,200,120,650,400,4.541,300,15,515,100,100,4.000,2.600,500,1.565,3.650,350,600,1.000,400,1.000,100,100,100,28.010,17.650,6.100,400,2.900,100,160,100,50,300,100,100,50,-
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schválený rozpočet
Odpady
odpadové nádoby
vývoz odpadu
údržba zelene
Bežné výdavky spolu

7.030,230,6.200,600,98.836,-

Projektová dokumentácia
Kapitálové výdavky spolu
splátka úveru
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

1.000,1.000,13.332,13.332,113.168,-

Príjmy
Výdavky

Upravený rozpočet
139.728,139.728,-

Zostatok:
pokladňa
účet
úver:
Pohľadávky voči daňovníkom:
Záväzky voči dodávateľom:
Záväzky voči zamestnancom,
poisťovniam a daňovému úradu
8

Skutočnosť
129.828,51 €
123.921,07 €

359,14 €
5.548,30 €
25.557,00 €
20,35 €
122,86 €

Obec Pažiť
na 5. zasadnutí Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2011 schválila uznesením
č. B/4 Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti. Toto nariadenie
nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
Toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti.

.
.

Rozpočet obce na rok 2012 bol schválený na 5. zasadnutí OZ obce Pažiť
dňa 14.12.2011 uznesením B/6.
Čerpanie rozpočtu k 30.11. 2011 v skrátenej forme:
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Daň z pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Pažiť hodnotu pozemku, ktorou sa pri
výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m² za:
orná pôda 0,6217, trvalé trávne porasty 0,2240, lesné pozemky 0,06, rybníky
0,1417, stavebné pozemky 13,27, záhrady 1,32, zastavané plochy 1,32 €/m².
Ročná sadzba dane pre pozemky: orná pôda 0,30 %, trvalé trávne porasty 0,30 %.
záhrady 0,25 %, rybníky 0,70 %. zastavané plochy 0,25 %, stavebné pozemky 0,25
%, ostatné plochy 0,25 %.
Daň zo stavieb
Ročná sadzba dane za každý začatý m² zastavenej plochy je určená:
stavby na bývanie, za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, za stavby
rekreačných chát, domčekov 0,033 €, za samostatne stojace garáže 0,132 €, za
priemyselné stavby , za stavby na ostatné podnikanie 0,414 €, za ostatné stavby
0,995 €.
Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok
za podlažie 0,033 eura za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného
podlažia.
Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené :
pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje, verejne prístupné parky,
športoviská, pozemky a stavby užívané školami, pozemky a stavby užívané
cirkvou.
Správca dane od roku 2012 určuje, že vyrúbená daň z nehnuteľnosti je splatná v
dvoch splátkach:
- do 30. apríla 50%
- do 30. septembra 50%

6.552,88 €
5
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V mesiaci november sa starostovia okresu Partizánske stretli na dvoch
jednaniach s pracovníkmi Technických služieb Partizánske, ktoré od nás
zabezpečujú vývoz komunálneho odpadu. Po dlhých jednaniach a rôznych
sťažnostiach na prácu TSM nielen od našich občanov, ale i občanov iných
okolitých obcí, sme našli spoločné riešenie, ktoré by malo výrazne zmeniť
vzájomné vzťahy.
Vážení spoluobčania,
na záver tohto roka mi dovoľte zo srdca poďakovať všetkým našim
spoluobčanom, ktorí počas roka 2011 sa vzorne starali nielen o okolie
svojich rodinných domov, ale aj o verejné priestranstvá. Nerobil im problém
pozametať chodník, či cestu, alebo aj okolie autobusovej zastávky, či
pokosiť zelené trávnaté plochy a trvalo udržiavať poriadok.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí v čase letných horúčav udržiavali
a pravidelným posypom chránili cestu pred poškodením.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí udržiavali poriadok na cintoríne a jeho okolí.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí pravidelne upratovali a udržiavali čistotu nášho
kostola a jeho okolia.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí prinášali čerstvé kvety nielen do kostola, ale
aj pred pomník padlých hrdinov a tým si v tichej spomienke uctili ich pamiatku.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí pomohli svojim spoluobčanom či už radou,
alebo dobrým skutkom.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí nie sú ľahostajní k svojim spoluobčanom
i k majetku obce.
Chcem poďakovať všetkým, ktorí vytvárajú ten krásny pocit spolupatričnosti
ku všetkým spoluobčanom i našej obci Pažiť. ĎAKUJEM.
Vážení spoluobčania,
prajem Vám krásne a veselé Vianoce. Nech sú sviatkami lásky, pokoja a oddychu.
Nech je Vaše srdce obklopené láskou Vašich blízkych a žiari šťastím jasne, ako
Betlehemská hviezda. Nech pod stromčekom nájdete veľa darčekov, ktoré Vás pri
srdiečku zohrievajú. Prežite chvíle, na ktoré budete vždy s radosťou spomínať.
Vianoce sú vtedy, keď nikto neplače, Vianoce sú tam, kde voňajú mamine koláče.
Prajem Vám, aby ste prežili vianočné sviatky v kruhu svojich najbližších.
Do nového roku veľa zdravia a spokojnosti.
10 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Naši jubilanti za IV. štvrťrok 2011

50

Vladimír Baláž

90

Paulína Gendiarová
Aj my dnes želáme dobrého zdravíčka
pre našich jubilantov od Pána z nebíčka.
Nech Vám dá dar zdravia a mnoho žitia síly,
aby ste radostne a dlho žili.

Spoločne životom
Iveta Bírová

29.10.2011

Marián Neubauer
K svadbe iba prianie jedno:
Kráčajte vždy v láske vedno!

Opustila nás
Helena Rybárová

14.10.2011
Odpočívaj v pokoji.
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