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Individuálna výročná správa
obce Pažiť
za rok 2015

V Pažiti , máj 2016

1. Úvodné slovo starostu obce
Rok 2015 patril medzi roky veľmi úspešné. Najdôležitejší bod bol vypracovanie komplexnej
dokumentácie a vybavenie stavebného povolenia na výstavbu nájomných bytov a podanie
žiadosti na ŠFRB. Okrem toho v obci sme úspešne uskutočnili podujatia: Privítanie Nového
roka, 25. Reprezentačný ples obce Pažiť, Fašiangy s pochovaním basy, Sadenie mája
spojený s májovou veselicou, Oslavu Dňa matiek, Leto na pažiti, v mesiaci október
Posedenie so seniormi obce, v decembri k nám zavítal a potešil deti sv. Mikuláš.
Previedli sme opravu oplotenia areálu materskej školy a rôzne opravy podľa okamžitej
potreby. Dobudovali sme časť miestnej komunikácie, vyštrkovaním a spevnením podkladu.
Podarilo sa nám pripojiť novovybudované časti vodovodu a plynovodu na pôvodné siete
a uzavrieť zmluvy o nájme týchto zariadení. V roku 2015 obec uzavrela zmluvu na vývoz
komunálneho odpadu – výkup vyseparovaného zberového papiera.
V obci pokračuje výstavba rodinných domov. V roku 2015 bolo skolaudovaných 5 domov
a bolo vydané stavebné povolenie na stavbu 1 rodinného domu.
Za všetko, čo sa v obci urobilo chcem poďakovať poslancom OZ, zamestnancom obce
a občanom našej malej dedinky.

2. Identifikácia účtovnej jednotky
Názov:
Adresa:
Okres:
Kraj:
Štatutárny zástupca:
Obecné zastupiteľstvo:

Hlavný kontrolór:
Obecný úrad:
IČO:
DIČ:
Právna forma:
Počet obyvateľov k 31.12. 2015
Rozloha katastra:
stránka obce

Obec Pažiť
Pažiť č. 78, PSČ: 958 03
Partizánske
Trenčiansky
MVDr. Vladimír Baláška, starosta obce
Ing. Milan Glajsa – zástupca starostu obce
Ing. Ivan Patáčik
Ing. Július Rybár
Ing. Jana Ševcová
p. Dušan Žuchovský
p. Emília Kohútová
Bc. Mária Gendiarová, administratívny pracovník
00310913
2021278039
obec
456
306 ha
www.pazit.sk

Základné orgány obce
1. Obecné zastupiteľstvo – Ľudia si volili 5 poslancov a boli zvolení – Ing. Milan Glajsa,
Ing. Ivan Patáčik, Ing. Július Rybár, Mgr. Slavka Súlovská, pán Dušan Žuchovský.
Štyria novozvolení poslanci na I. zasadnutí zložili zákonom stanovený sľub a jedna
zvolená poslankyňa sa OZ pre chorobu nezúčastnila. Následne zložila a podpísala sľub
OZ vo februári 2015. Mgr. Slavka Súlovská sa dňa 28. 9. 2015 sa vzdala poslaneckého
mandátu a do funkcie poslanca dňa 14. 10. 2015 nastúpila Ing. Jana Ševcová. OZ na
svojich zasadnutiach rozhodovalo o základných otázkach obce. Pozvánka na zasadnutia
OZ býva zverejnená na úradnej tabuli najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia a v
miestnom rozhlase. Každé zasadnutie bolo verejné. V roku 2015 bolo 6 zasadnutí.

2. Starosta obce - od 11. 1. 2011 je starostom obce MVDr. Vladimír Baláška, ktorý bol
opätovne zvolený vo voľbách v r. 2014.

3.

Základná charakteristika obce
Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Obec je
právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári
s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone
samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.
3.1.
Geografické údaje
Obec Pažiť leží na rozhraní Hornonitrianskej kotliny a poniže sa rozkladajúcej
Nitrianskej sprašovej pahorkatiny, na nive rieky Nitry a na naplaveninách vytvorených
potokom Mohelnica a Drahožica. Naplaveninami je vytvorený aj chotár Pažite. Vznikali
tak vrstvy úrodnej zeme, sprašovej hliny, ale inokedy za veľkých prívalov aj pásy
štrkov a pieskov a na nich suchá pažiť s riedkou trávou, podložie našej dediny, podľa
toho aj pomenovanej.
3.2.
Demografické údaje
V našej obci majú údaje stúpajúcu tendenciu. K 1. 1. 2015 obec evidovala 438 občanov
s trvalým pobytom. K 31. 12. 2015 evidovala 456 obyvateľov. Do obce sa prihlásilo 24
obyvateľov, narodili sa 2 deti. Z obce sa odhlásilo 5 občanov, umreli 3 občania.
Tabuľka
Stav k 1. 1. 2015
Narodenie
Prihlásenie
Úmrtie
Odhlásenie
Stav k 31. 12. 2015

Ženy
211
1
10
1
2
219

Počet obyvateľov podľa veku
0 - 3 roky
4 – 6 rokov
7 – 18 rokov
19 – 60 rokov
Nad 60 rokov
spolu

Muži
227
1
14
2
3
237
Ženy
12
5
17
140
45
219

Spolu
438
2
24
3
5
456
Muži
10
8
24
157
38
237

Spolu
22
13
41
297
83
456

3.3.
História obce
Pažiť sa výslovne spomína v r. 1351 a 1352, keď kráľ Ľudovít Veľký za zásluhy
v bojoch o Neapolsko obdaroval panstvom Uherce zemanov Mikuláša a Štefana, synov Jána
z Baračky. S Uhercami im dal aj Pažiť.
3.4.
Symboly obce
Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR posúdila a obecnému zastupiteľstvu
odporučila trojicu symbolov – erb, vlajku, pečať.
Erb obce: v modrom štíte nad zlatou oblou pažiťou stúpajúci strieborný polmesiac so zlatou
hviezdou, ktorých vrcholy sú guľôčkovito zakončené.
Pečať obce je okrúhla uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PAŽIŤ.
Vlajka – tvorí ju sedem pozdĺžnych pruhov modrej, žltej, bielej a ukončená je tromi cípmi.

3.5. Významné osobnosti obce
Jozef Pavlovič
19. 01. 1834-05. 03. 1905
Prof. Rudolf Uhlár
23. 10. 1904- 14. 11.1934
Prof. PhDr. Vlado Uhlár
16. 11. 1912 – 06. 08. 1996

Kaplán, farár, dekan
Literárny kritik, redaktor
Kultúrno-umelecká oblasť, jazykoveda

4. Plnenie funkcií obce
4 .1. Obecný úrad
Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné
a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce a pracovníčka obce.
4.2. Výchova a vzdelávanie
V súčasnosti výchovu a vzdelávanie detí v obci poskytuje materská škola s bežnou
starostlivosťou. Materskú škôlku navštevujú deti z Pažite (12 detí) ale i zo susedných
Malých Krštenian. Spolu je to 21 detí z toho 8 predškolákov.
Základnú školu deti obce navštevujú v susednej obci Veľké Uherce a v Partizánskom.
Dobudúcna môžeme očakávať, že v obci nenastane v smere vzdelávania žiadna zmena.
4.3. Knižnica
Obec má vlastnú knižnicu, ktorá je otvorená 1-krát týždenne (piatok) dve hodiny.
Každoročne sa obnovuje knižný fond vo výške schváleného rozpočtu. Sídli v obecnej
budove.
4.4. Dom rozlúčky
Obec má vybudovaný v areáli miestneho cintorína DR, je využívaný na pohrebné služby.
4.5. Telovýchovná jednota
Od r. 2001 je v obci TJ – FK, ktorý je účastníkom II. Triedy Muži Partizánske.
4.6. Miestna organizácia JDS
Má 29 členov. Pravidelne sa stretáva v klube, na akciách organizovaných obcou. V roku
2015 sa zúčastnili 10. ročníka športovej olympiády dôchodcov v Partizánskom.
4.7.ZO – SZPB
V obci pôsobí aj organizácia SZPB, má 8 členov. Členky ZO udržiavajú v čistote Pomník
padlých, organizujú oslavy SNP.
4.8. Hospodárstvo
V obci pôsobí
- Kovovýroba Pažiť – PDP Veľké Uherce
- Pekáreň Pažiť – PDP Veľké Uherce
- PROFIT výroba a predaj čalúneného nábytku – Ing. Ľudmila Dinková
- AUTOCOMPANY – diagnostické centrum – p. Roman Vlčko
- SHR – Milan Šuflita
- SHR – Júlia Šuflitová
- SHR – Ing. Katarína Šuflitová

5. Informácia o vývoji obce z pohľadu rozpočtovníctva
ROZPOČET OBCE NA ROK 2015
Obec Pažiť je samostatný územný samosprávny celok Slovenskej republiky, ktorá združuje
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou. Hospodári s vlastným
majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone je starostlivosť o všestranný
rozvoj svojho územia a potrieb obyvateľstva.
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol
schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2014 uznesením 1/E/5, zmenený bol 4 krát, bolo
vykonaných 71 rozpočtových opatrení.
Obec Pažiť spracováva účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva. Účtovná jednotka
vedie účtovníctvo spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Účtovníctvo je vedené
pomocou programového vybavenia WinIBEU od firmy IVES Košice.

SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET k 31. 12. 2015
Schválený rozpočet Upravený rozpočet
Príjmy celkom

118.493

141.339,16

Výdavky celkom

118.493

141.339,16

Bežné príjmy

118.493

132.339,09

Bežné výdavky

118.493

131.796,38

Kapitálové príjmy

0,00

1.619,00

Kapitálové výdavky

0,00

9.542,78

0

7.381,07

Z toho

Príjmové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie
0
0
Obec má príjmy učtované kódom zdroja 41, – vlastné, 111- zo štátneho rozpočtu,
11T2, 1AC2 – z UPSVaR

ROZBOR PLNENIA PRÍJMOV v €
Bežný rozpočet

Skutočnosť k 31. 12. 2015

% plnenia

132.339,09

133.766,20

101,08

Obec má uzavreté zmluvy o nájme nebytových priestorov :

1.
Alena Samardžijová – kaderníctvo
2.
Roman Fábik – spinningové štúdio
3.
Slovak Telekom – telekomunikačné zariadenie RSÚ a časť strechy
Nájomné je platené na základe vystavených faktúr pri zmluve č. 1 a 2 mesačne a pri zmluve
č. 3 – 1-krát ročne.

Kapitálové príjmy
Obec v r. 2015 mala kapitálové príjmy z predaja pozemku p. č. 1/20. Predaj bol schválený na OZ
dňa 14. 10. 2015 uznesením B/4.
Položka 233 001 Príjem z predaja pozemkov.
Rozpočet
skutočnosť
% plnenia
1.619

1.619

100

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE
Rozpočet

skutočnosť

7.381,07

7.381,07

% plnenia
100

Položka 453 – zostatok prostriedkov z minulých rokov.

ROZBOR PLNENIA VÝDAVKOV V €
Názov
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky spolu

rozpočet

skutočnosť

131.796,38

112.095,87

9.542,78

8.986,12

0
141.339,16

0
121.081,99

Obec má výdavky účtované kódom zdroja 41 – vlastné, 111- zo štátneho rozpočtu, 11T2, 1AC2 – z
UPSVaR
Výdavky sú členené podľa funkčnej klasifikácie a ekonomickej klasifikácie
Podľa funkčnej klasifikácie:
0111 výkonné a zákonodarné orgány (obec-úrad)
0510 nakladanie s odpadmi
0620 rozvoj obcí
0640 verejné osvetlenie
0810 rekreačné a športové služby
0820 kultúrne služby
0840 náboženské a iné spoločenské služby
09111 predprimárne vzdelanie s bežnou starostlivosťou
Výdavky
Ekonomickej klasifikácie sú napr. 611 platy, 621, 6250001-625007 odvody, 632001 energie,
631 001 cestovné náhrady, 632003 poštovné a telekomunikačné služby, 637005 špeciálne služby
(auditor, geodet, kultúrne podujatia), 637004 všeobecné služby (vývoz odpadu), 633006 všeobecný
materiál, 637014 stravovanie…
Súčasťou individuálnej výročnej správy je výkaz o čerpaní rozpočtu podľa členenia bežný,
kapitálový a finančné operácie a podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
Obec v roku 2015 uzavrela so Základnou školou Veľké Uherce zmluvu o dodávke stravy a obec
prepláca réžijné náklady na odobratú stravu pre deti v MŠ. Réžijné náklady sa účtujú vo výške 0,85
€/každé jedlo.

6.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA OBCE ZA ROK 2015

Koncový stav účtu obce Pažiť k 31. 12. 2015 je zhodný s počiatočným stavom
účtov v Hlavnej knihe k 1. 1. 2016. Zároveň je dodržaná bilančná kontinuita, nakoľko sa aktíva
rovnajú pasívam.
K 31. 12. 2015 obec vykazuje aktíva a pasíva vo výške 442.724,00 €.
Aktíva
Dlhodobý nehmotný majetok

7,00

Dlhodobý hmotný majetok

350.302,68

Dlhodobý finančný majetok

68.769,68

Zásoby

380,75

Pohľadávky

1.094,92

Finančný majetok

21.694,42

Časové rozlíšenie nákladov

474,55

Spolu

442.724,00

Pasíva
Nevysporiad. výsledok hospodárenia

419.914,49

Výsledok hospodárenia za rok

-317,57

Rezervy

4.180,91

Zákonný rezervný fond

1.095,43

Bankové úvery

0

Záväzky zo SF

66,43

Krátkodobé záväzky

4.284,31

Časové rozlíšenie 384

13.500,00

Spolu

442.724,00

Náklady
50 – spotrebované nákupy

11.375,84

51 – služby

23.228,08

52- osobnné náklady

72.849,31

54 - ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

4.723,38

55 – odpisy, rezervy a opravné položky

21.967,91

56 finančné náklady

233,66

58 náklady na transfery
Výsledok hospodárenia r. 2015
Náklady spolu

1.200,00
-

317,57
135.260,87

Výnosy
60 – tržby za vlastné výkony

2.234,28

63 – daňové výnosy samosprávy

122.463,00

64 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

4.200,47

65 – zúčtovanie rezerv

100,00

66 – finančné výnosy

1,62

69 – výnosy z transferov

6.261,50

Spolu

135.260,87

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1. 1. 2015 - 31. 12. 2015 na základe
súvahy k 31. 12. 2015 a Výkazu ziskov a strát vykazuje stratu 317,57 €.
Stav k 31. 12. 2015
Výpis číslo 24 z účtu 0808046001/5600 k 31.12.2015 – zostatok na účte 21.469,90 €.
(Z toho sociálny fond 66,43 €, Rezervný fond 1.095,43 €)
Pokladničná kniha k 31.12.2015
- zostatok v hotovosti
224,52 €
Ceniny k 31. 12. 2015
- stravné lístky v hodnote
0,00 €
K 31. 12. 2015 obec vedie jeden bankový účet v Prima banke a. s. Topoľčany, ktorý je
analyticky rozdelený a účtuje sa tu aj sociálny fond a rezervný fond.

Sociálny fond – tvorba a použitie
Sociálny fond

Suma v €

Stav k 1.1.2015

57,85

Povinný prídel prírastky 1,00 %

307,30

0,05 %

15,37

Úbytky – príspevok na stravovanie

134,09

- DARŠEKY

180,00

Konečný zostatok k 31.12.205

66,43

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2015
Obec nie je úverovo zadĺžená.
Spory k 31. 12. 2015
Obec nevedie žiadne súdne spory.
7. INFORMÁCIA O POHĽADÁVKACH A ZÁVÄZKOCH
7.1. Obec k 31. 12. 2015 eviduje tieto pohľadávky
Obec k 31.12.2015 eviduje pohľadávky vo výške 88,51 € na účte 318 – pohľadávky

z nedaňových príjmov (vývoz odpadu), a 1.006,41 € na účte 319 – Pohľadávky z daňových
príjmov obce (dane).
Obec v roku 2015 zaslala prihlášky pohľadávky na Okresný súd Trenčín, ktoré vedie voči
dlžníkovi Laubr-sport Pažiť z dôvodu nezaplatenia dane z nehnuteľnosti za roky 2013, 2014,
2015.
7.2. Obec k 31. 12. 2015 eviduje tieto záväzky:


VOČI ZAMESTNANCOM
Ide o mzdy za mesiac december 2015.

3.451,45 €



VOČI INŠTITÚCIAM
Ide o zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a daňový úrad.

832,86 €

INÉ
Obec nemá vo svojej pôsobnosti žiadnu príspevkovú organizáciu.
Obec nevykonáva podnikateľskú činnosť a preto nevykazuje žiadne náklady a výnosy
v podnikateľskej činnosti.
Obec v roku 2015 vytvorila krátkodobé rezervy vo výške 4.180,91 €
(odmenu auditorovi 500,- €, faktúry došlé v r. 2016–týkajúce sa r. 2015 vo výške 3.680,91 €)
Obec v r. 2015 vykonala dokladovú inventúru.

8. Ostatné dôležité informácie
8. 1. Obec v r. 2015 prijala nasledovné granty a transfery
P.č. Poskytovateľ

SUMA V €

Účel
CHD

1.

ÚPSVaR Partizánske

2.802,82

2.

ÚPSVaR Partizánske

889,60

ZMLUVA 50j-doplatok z 2014

3

Krajský úrad ŽP

39,70

Výkon štát. správy

4.

Ministerstvo vnútra-register obyvateľov

139,92

Výkon štát. Správy

5.

Krajský školský úrad

1.194,00

6.

Krajský stavebný úrad

394,32

Výkon štát. správy

7.

Okresný úrad Prievidza

640,00

Referendum

8.

UPSVaR Partizánske

16,60

Školské potreby pre ohrozené deti

9.

UPSVaR Partizánske

144,54

Návyk stravovania

Spolu položky 312001, 312012

MŠ – výchova a vzd.

6.261,50

Obec od roku 2012 má uzavretú zmluvu o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej
dielne zo dňa 27. 03. 2012, s účinnosťou od 01. 04. 2012 na celkový počet zamestnancov1 so
zdravotným postihnutím. Príspevok v roku 2015 bol poskytnutý a skladá sa z príspevku zo štátneho
rozpočtu a príspevku ESF.
Obec v roku 2014 mala uzavretú dohodu č. 14/09/50j/11/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu
rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe
tejto dohody mala zamestnaného zamestnanca od 01.04.2014 do 31.12.2014 – pomocný robotník. V
roku 2015 prijala finančné prostriedky, ktoré boli refundáciou nákladov za mesiac november
a december 2014.

Dotácie určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:
- na úseku hlásenia pobytu obyvateľov a registra obyvateľov SR
- na úseku stavebného poriadku a bývania
- na úseku starostlivosti o životné prostredie
- na výchovu a vzdelávanie pre materské školy
V roku 2015 sa konalo referendum a obci bola poskytnutá dotácia na výdavky spojené s prípravou,
vykonaním a zisťovaním výsledkov.
ÚPSVaR poskytol obci dotáciu na stravu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa
ohrozeného sociálnym vylúčením a dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností
dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na II. polrok školského roku 2014/2015 pre dieťa ktoré
navštevuje MŠ Pažiť.
Granty a transfery boli použité v súlade s ich účelom.
8.2.Poskytnuté dotácie
Telovýchovná jednota Pažiť, MO JDS Pažiť, Rímsko-katolícka cirkev - kostol Pažiť.
Organizácie použili dotácie podľa uzavretých zmlúv.

Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015. Účtovná
závierka za rok 2015 bola elektronickej podobe v termíne stanovenom v zákone vložená so
systému RIS SAM.

Vypracovala: Bc. Mária Gendiarová

MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
Vyvesené dňa: 16. 05. 2016
Zvesené dňa: 17. 06. 2016

Prílohy:
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