Telovýchovná jednota
Zápasom Brodzany – Pažiť sme ukončili futbalový ročník II.triedy PE,
ktorý bol v celkovom hodnotení pre naše mužstvo veľmi úspešný. Počas
celého obdobia sa naše mužstvo pohybovalo na popredných miestach
tabuľky a my t. j. vedenie a taktiež samotní hráči sme sa začali pohrávať
s myšlienkou postupu do vyššej súťaže. S touto myšlienkou súhlasili aj
samotní fanúšikovia a hnali naše mužstvo za víťazstvami od zápasu
k zápasu. Zlom nastal po nešťastnom zápase v Livinských

Opatovciach, kde naše mužstvo podalo veľmi dobrý výkon, ale za
pomoci rozhodcov a našej streleckej nemohúcnosti sme zápas
prehrali. No i tak chcem poďakovať všetkým hráčom, ktorí
odvádzali kvalitný výkon na ihriskách, vytvorili opäť skvelý kolektív
a atmosféru v kabíne a taktiež vzorne reprezentovali našu obec.
Ďalej chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli k príprave ihriska
a samozrejme fanúšikom, ktorí nielen prispeli na zakúpenie svetelnej
tabule, ale aj neúnavne sprevádzali našich hráčov aj na vonkajšie
zápasy. Taktiež chcem poďakovať všetkým sponzorom a občanom,
ktorí odovzdali pre náš klub 2% z daní.
ĎAKUJEME!

PAŽITSKÉ ZVESTI
pre občanov

P A Ž I Ť
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Dobré ráno, slnko vstalo.
Na detičky zavolalo: „Poďte deti, poďte von,
pobehať si na školský dvor.
(Vymaľujte si pre radosť.)

Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 160 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová, Milan Rybár
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Vážení spoluobčania,

Bytový dom – pokračovanie

Je tu leto a s ním dlho očakávané prázdniny pre všetkých školákov a pre nás
dovolenkové obdobie. Niektorí z nás trávia svoj voľný čas na dovolenkách doma
i v zahraničí. V svojom príhovore chcem zaujať na život v našej obci 3 pohľady.
1. pohľad: Naša obec ožila množstvom cudzích detí, ktoré prišli do našej obce na
prázdniny, niektoré na prázdniny iní na návštevu alebo k starým rodičom. Všetci
opýtaní vyslovili spokojnosť s pobytom v našej obci kde sa im veľmi páči.
2.pohľad: Ľudia, ktorí prichádzajú do našej obce obchodne, služobne alebo
prechádzajú našou obcou vyslovujú uznanie a prekvapenie v akom stave sa naša
obec
nachádza
po
realizácií
projektu
kanalizácie
našej
obce.
3. pohľad: Pohľad môj a našich občanov: Všetci veľmi dobre vieme, aké problémy
trvajú v našej obci pri budovaní kanalizácie. V súčasnom období verím, že to
najhoršie máme už za sebou a v nasledujúcich dvoch týždňoch bude prebiehať
úprava a oprava poškodených komunikácií, chodníkov a iných priestorov obce.
Tu chcem poďakovať a vyzdvihnúť snahu občanov o skvalitnenie svojho
prostredia nielen pred vlastným domom, ale aj vo svojom okolí a ďakujem
všetkým, ktorí nahlásili, prípadne upozornili na škody spôsobené pri týchto
prácach. Úprimne ďakujem všetkým, a nie je ich málo, ktorí zobrali hrable
a lopaty
a upravili
si
poškodené
časti
pred
vlastným
domom.
No sú medzi nami aj takí, ktorí neustále kritizujú prácu nielen firiem, ktoré
kanalizáciu prevádzajú, ale i prácu poslancov a taktiež samotného starostu. Vôbec
si nevšimli , že v obci pribudlo päť nových kvalitných miestnych komunikácií.
Na záver prajem všetkým občanom, aby si cez dovolenkové obdobie oddýchli
a načerpali nové sily do ďalších dní.
MVDr. Vladimír Baláška
starosta obce
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Čo musím spĺňať, aby som mohol požiadať o uzatvorenie nájomnej
zmluvy?
Oprávnenou fyzickou osobou podľa § 22 zákona o dotáciách je:
a) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac
vo výške trojnásobku životného minima,
b) osoba žijúca v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac
vo výške štvornásobku životného minima, ak
1. členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným
postihnutím,
2. ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
3. aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku
starostlivosť, sociálne a
všeobecne prospešné spoločenské služby,
vzdelávanie, kultúru alebo ochranu obyvateľov obce,
c) osoba, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná osobná
starostlivosť, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka
podľa osobitného predpisu, 39) ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov
Do úvahy sa berie príjem domácnosti k 31.decembru v roku
predchádzajúcom roku uzatvorenia nájomnej zmluvy, t .j. v tomto prípade
k 31.12.2017.
Ako sa počíta životné minimum pre jednotlivé domácnosti by mala
záujemcom vedieť vysvetliť účtovníčka, ktorá za nich robí daňové
priznanie, resp. pracovníčka mzdovej učtárne u zamestnávateľa.
Ak nie je dostatok záujemcov, ktorí spĺňajú požiadavku zákona na výšku
maximálneho príjmu (3-násobok, resp. 4-násobok životného minima),
môže byť pridelený nájomný byt aj iným záujemcom, ale s dobou
prenájmu maximálne jeden rok.
Ako dlho môžem bývať v nájomnom byte?
Doba nájmu môže byť dohodnutá maximálne na 3 roky, s výnimkou osôb
ZŤP (u ktorých môže byť nájom dojednaný na 10 rokov).
Po skončení tejto doby môže nájomca požiadať o opakované uzatvorenie
nájomnej zmluvy.
11 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Oznamy.

JUBILANTI I. polrok 2017
„50“
Zuzana Dubinová
Ľubomír Gendiar
Emília Kontová
Jozef Kopecký
Miloš Marko
Jaroslav Zubatý

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky, vyhlásil
voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na
sobotu 4. novembra 2017.
Súčasne oznamujeme, že na úradnej tabuli obce sú zverejnené
informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený.

„60“
Eva Balášková
Anna Duchovičová
Jozef Jarkovský
Anna Opálená
Rudolf Pečenkár
Dušan Rybár
Ján Straka
„85“
Anastázia Gašparovičová
V pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech Vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
Zdvihnime teda hore čaše,
nech sladkým cvengom za nás vravia
a s nimi spolu srdcia naše
nech Vám dá Pán Boh veľa zdravia!
4 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Leto na pažiti.
Tradičné letné podujatie sa bude konať 19. 08. 2017 v areáli materskej
školy so začiatkom o 15,00 hod. V kultúrnom programe vystúpi miestna
ľudová skupina, folklórny súbor, po 19,00 hod. sa uskutoční tanečná
zábava. Súčasťou podujatia je súťaž o najlepší zákusok alebo koláč. Bude
pripravené bohaté a chutné občerstvenie. Srdečne Vás pozývame.
Olympiáda dôchodcov
V sobotu 01. 07. 2017 osem členov MO JDS Pažiť reprezentovalo
organizáciu a našu obec na 12. ročníku Športovej olympiády dôchodcov.
V športovom areáli Základnej školy R. Jašíka Partizánske, preverilo svoju
fyzickú zdatnosť a obratnosť 247 seniorov a senioriek nielen okresu
Partizánske. Medzi najstarších účastníkov patril 87 ročný pán Duchovič
z Kolačna.
I napriek tomu, že sa našim seniorom nepodarilo získať
medailu, bojovali statočne, za čo im ďakujem.
Kúpalisko Dúha Partizánske Kúpalisko Dúha je verejnosti k dispozícii od
roku 2000.

Otvorené denne od 10,00 hod. do 19,00 hod. V sobotu, nedeľu do 20,00
hod.
Dospelí deti, študenti
seniori
Celodenný vstup
4,00
2,00
2,00

Permanentka - 10 vstupov

30,00

12,00

12,00

Deti do 4 rokov ZDARMA! Atrakcie (trampolíny, nafukovací hrad, detské
preliezky, šmykľavka) v cene vstupného !
9 ———————————————————————————————
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Čerpanie rozpočtu k 31.05.2017 upravený rozpočet
Počiatočný stav
Výnos dane z príjmov
Daň z pozemkov
Daň zo stavieb
Daň za psa
Vývoz odpadu
Prijmy z prenajatých pozemkov
Za prenajaté budovy
Administratívne poplatky +znečisťovanie
Poplatky za služby a tovar
Poplatky za materskú školu
Za stravné
Úroky
Iné-mylné
Dotácie na prenesený výkon ŠS
Dotácie okrem preneseného výkonu ŠS
bežné príjmy spolu
kapitálové príjmy spolu
Príjem z predaja pozemkov
príjmové finančné operácie
PRIJMY SPOLU
VÝDAJE 0111-obec
Mzdy,odmeny z vlastných
Mzdy a odmeny z dotácií
odvody do fondov
cestovné
energie + vodné
energie z dotácií
telekomunikačné služby+kom.infraštr.
všeobecný materiál-kancel.
reprezentačné výdavky
údržba výpočtovej techniky, licencie
školenie, noviny, časopisy
inzercia, propagácia
všeobecné a špeciálne služby

124.000,00
3.685,00
3.680,00
300,00
6.400,00
319,00
3.000,00
1.500,00
500,00
804,00
900,00
30,00
600,00
5.320,08
151.038,08
0,00
40.000,00
191.038,08
69.159,08
37.390,00
12.172,62
700,00
5.237,16
1.600,30
1.104,00
1.320,00
700,00
850,00
400,00
250,00
500,00

skutočnosť
58.695,43
1.330,97
2.113,00
243,00
5.165,85
320,36
907,20
504,50
98,14
528,00
365,83
0,00
3,00
642,68
3.175,47
74.093,43
1.309,00
0,00
75.402,43
28.707,41
15.206,56
748,65
5.316,05
65,58
1.340,61
1.600,30
423,59
183,57
292,65
528,77
20,00
159,84
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stravovanie
3.000,00
980,00
údržba budov
613,46
poistenie
200,00
153,26
prídel do SF
130,00
142,49
poslanci
2.000,00
dohody
725,00
221,75
príspevky CVČ
100,00
členské príspevky, poplatky
300,00
275,02
nemocenské dávky
100,00
63,00
Stavebný úrad z vlastných
0,00
192,56
Stavebný úrad z dotácie
380,00
122,94
Čerpanie z iných dotácií
56,76
0112 Finančné poplatky
200,00
73,10
Poplatky bankám
200,00
73,10
0510 Nakladanie s odpadmi
7.280,00
3.471,91
Všeobecný materiál
280,00
76,71
Všeobecné služby – vývoz odpadu
7.000,00
3.395,20
0610 rozvoj bývania
6.170,00
Realizácia nových stavieb
6.170,00
0620 rozvoj obce
600,00
305,49
Všeobecný materiál , údržba
600,00
305,49
0640 verejné osvetlenie
4.200,00
1.696,72
Energie
4.000,00
1.311,72
Všeobecný materiál
200,00
385,00
0810 Športové služby
1.000,00
500,00
Dotácia orgranizácii
1.000,00
500,00
0820 kultúrne služby
2.308,00
1.048,53
Zariadenie, náradie, technika
250,00
217,60
Špeciálny materiál – videokronika
350,00
350,00
Knihy do knižnice
100,00
Všeobecný materiál, podujatia kultúrne
1.408,00
480,93
Propagácia, reklama – kalendáre
200,00
0840 náboženské a iné spoločenské služby 300,00
139,38
Energie DR
270,00
131,90
Vodné DR
30,00
7,48
09111predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou
43.304,00
16.356,55
mzdy, odmeny
24.300,00
9.505,18
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odvody
cestovné
energie, voda
telekomunikačné služby + internet
všeobecný materiál, int.vybavenie
čerpanie dotácií v MŠ
opravy budov a servis počítača
Knihy

stravovanie
prídel do SF
náhrada pri PN
1020 Staroba
Špeciálne služby
Poplatky
Dotácie organizácii JD
Bežné výdavky spolu
0111 obec
Nákup pozemkov
Nákup budov
Budovanie cesty
0620 rozvoj obce
Budovanie cesty v priemyselnej zóne
Kapitálové výdavky spolu
012 finančné poplatky
Splácanie úveru
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

8.388,00
500,00
4.140,00
280,00
500,00
1.116,00
500,00

3.197,84
226,77
1.506,41
81,98
322,23
120,64
45,00

100,00

15,00

3.200,00
200,00
80,00
150,00
50,00
0,00
100,00
134.671,08

1.252,35
83,15
100,00

100,00
52.399,09

1.619,00
40.000,00

Deň zdravia.
V klube dôchodcov sa 28. apríla uskutočnila akcia Deň zdravia. Viac
ako 40 účastníkov privítal predseda Jednoty dôchodcov Pažiť Ján
Straka, ktorý bol iniciátorom podujatia a tiež starosta obce MVDr.
Vladimír Baláška, ktorý celú myšlienku podporil. Účastníci sa
dozvedeli od zástupcov Ligy proti rakovine aká dôležitá je včasná
prevencia a tiež aké potrebné je strerávanie sa ľuďmi s rovnakým
údelom. Človek nemá zostávať sám a uzatvárať sa do svojich
ťažkostí. Dôležité je aj pozitivne myslenie, čoho dôkazom bol úsmev
a optimizmus zástupcov Červeného kríža, ktorý dodal energiu
všetkým účastníkom akcie. Riaditeľ ČK p. Barborka so svojim
tímom akčne predviedli prvú pomoc pri najviac sa vyskytujúcich
zdravotných ťažkostiach u seniorov. Súčasťou programu bolo
meranie tlaku krvi a meranie hladiny cukru v krvi.
Deň zdravia spestrili programom aj deti z materskej školy, ktorým sa
pri tejto príležitosti poďakovala predsedkyňa Ligy proti rakovine
p. Ondrejková za pomoc pri Dni narcisov. Deti čakala pristavená
sanitka ČK, v ktorej mali možnosť prezrieť si záchranárske
vybavenie. Na všetky detské otázky – možné aj nemožné záchranári
ochotne odpovedali.

41.619,00
14.748,00
14.748,00
191.038,08
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.
52.399,09 .

Stav finančných prostriedkov k 31.05. 2017 68.144,18 €
Z toho rezervný fond 21. 617, 85 €+čiastka z roku 2016 23.042,51 €
Sociálny fond 228,05 €
Milí spoluobčania.
Oznamujeme Vám, že boli vystavené rozhodnutia na rok 2017 k dani
z nehnuteľnosti, k vývozu odpadu a za psa, o čom sme Vás informovali
v apríli. Evidujeme občanov, ktorí do dnešného dňa neuhradili predpísané
čiastky. Chceme Vás požiadať o nápravu. Ďakujeme za Váš kladný prístup.
8______________________________________________

Akciu bolo možné zrealizovať vďaka podpory sponzorov: Obec
Pažiť, Poľnohospodráske družstvo podielnikov Veľké Uherce,
Hypermarket TESCO Partizánske, LEVICKÉ MLIEKÁRNE a. s.,
Slovenské pramene a žriedla, a. s.
Všetkým účastníkom za skvelý deň ďakuje
Občianske združenie Priatelia obce Pažiť,
organizovalo.

ktoré

akciu

Milan Rybár
5_______________________________________________________________________
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Bytový dom
Podmienky nájmu obecných bytov musí obec určiť Všeobecným záväzným
nariadením, s rešpektovaním platných právnych predpisov, okrem iného

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

„Zákona o dotáciách „ a „Zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania“.
Obidva uvedené zákony budú však v tomto roku novelizované
a čakajú na schválenie v NRSR. Preto je potrebné počkať na finálne
znenie. Na základe tohoto obec musí vypracovať VZN. Zatiaľ
môžeme vychádzať z platného znenia zákona o dotáciách.
Vaše najčastejšie otázky:
Kedy sa budú uzatvárať nájomné zmluvy?
Nájomné zmluvy môžu byť uzatvárané až po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Predpokladaný
dátum kolaudácie je máj – jún 2018. Z toho vyplýva, že reálne
pridelenie bytu môžu občania očakávať na jeseň 2018, nakoľko po
kolaudácii je ešte potrebné vykonať kroky k prevodu bytov na obec
a iné právne kroky, ktoré predpisuje zákon.
Môžem si byt predtým pozrieť?
Zo zákona vyplýva, že pred uzatvorením nájomnej zmluvy je obec
povinná umožniť záujemcom prehliadku bytu. Zvykom býva, že sa
pred dokončením bytov urobí Deň otvorených dverí, kedy si budú
môcť všetci záujemcovia byty pozrieť. Investor taktiež môže
poskytnúť letáky, kde bude vyobrazená dispozícia všetkých bytov,
ich podlahová plocha a iné podrobnosti. Konanie dňa otvorených
dverí je na dohode investora s obcou. Aj mimo toho, pokiaľ bude
záujemca, ktorý si chce byt pozrieť nie je problém po dohode ho na
stavbu vpustiť s doprovodom zástupcu investora.
Kedy môžem podať žiadosť o pridelenie nájomného bytu?
Nakoľko súčasťou žiadosti je potvrdenie o príjme domácnosti
k 31. 12. 2017, žiadosť môže byť podaná po tomto dátume. Tlačivo
žiadosti obec zverejní na svojej internetovej stránke v dostatočnom
predstihu a tiež bude dostupné na obecnom úrade.

Spoločne životom

Igor Dubina – Adriana Štefanová
apríl 2017

Paulína Ševcová – Aleš Turčan
máj 2017
Veronika Gašparovičová –Tomáš Hrmo
jún 2017

Pomalé rána a spoločné raňajky nech sú
príjemným začiatkom každého dňa Vášho spoločného života.
_________________________________________________________________

OPUSTILI NÁS
Mária Gendiarová

máj 2017

Nech jej telo v rodnej hrude
v pokojnom spánku odpočíva,
pamiatka jej stále živá,
v pamäti našej žiariť bude.

Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť!
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