Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky alebo Pascha je najvýznamnejší
kresťanský sviatok, ktorý pripadá na marec alebo apríl. Veľká noc je pre
kresťanov oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži.
Udalosti Veľkej noci a ich interpretácia úzko súvisia s významným
židovským sviatkom Pesach, ktorý sa slávi zhruba v rovnakej dobe.
V prostredí gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi sa pre tento sviatok
používa takmer výlučne názov Pascha.Symbolika prechodu z otroctva do
slobody sa preniesla aj do kresťanstva ako prechod z hriechu do života
v Božej milosti, ktorý zabezpečil Ježiš Kristus svojou smrťou
a zmŕtvychvstaním.
Veľkonočné oslavy sa podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba
prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu jari, ľudové tradície prevzali
z predkresťanských dôb mnoho zvykov a obyčajov.
Či už slávite Veľkú noc alebo sviatky jari, spomeňte si na svojich blízkych,
ale vzdialených kilometrami od Vás a pošlite im k sviatkom vinš.

Sviatky jari sú tu zas, oslávte ten krásny čas.
Tým, čo majú sukničky, veľa čerstvej vodičky,
tým, čo majú nohavice, veľa dobrej slivovice.
Maľované vajíčko, pekný úsmev na líčko,
k tomu zdravia dosť, peknú Veľkú noc.
K novej jari veľa sily, by ste v zdraví dlho žili.
Vzkriesený Pán nech je ti sám
radosti zdrojom v živote tvojom.
Vo svetle tohoto radostného posolstva nech je slávenie
Veľkej noci pre Vás prameňom nádeje, radosti a pokoja.
Milí spoluobčania,
prajeme Vám pokojné a požehnané velkonočné sviatky, novú
silu a nové svetlo do každého ďalšieho dňa.
Pracovníci obce a poslanci OZ
Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 160 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: MVDr. V. Baláška, Bc. M. Gendiarová
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Milí spoluobčania,

Telovýchovné okienko
Vážení športoví priatelia, milí spoluobčania,
dovoľte, aby som sa Vám prihovoril aj v jarnej časti súťaže 2017/2018. Už
31.marca začíname súťaž na domácej pôde s mužstvom Veľkých
Krštenian.
Naše mužstvo nastupuje do jarnej časti súťaže takmer s nezmeneným
kádrom. Naše farby opustil odchodom na polročné hosťovanie na Kolačno
Tomáš Rybanský, ktorý by sa mal vrátiť na jeseň tohto roku opäť do nášho
kádra. Jesenná maródka trápi naše mužstvo aj v tejto sezóne, takže
pravdepodobne neuvidíme hrať veľmi dobrého stopéra Štefana Rajčana,
ktorý sa doliečuje so zákerného zranenia kolena. Ostatní hráči by mali byť
fit a verím, že sa aktívne zapoja do všetkých zápasov.
Podarilo sa nám vďaka fanúšikom zakúpiť svetelnú tabuľu, novú
lajnovačku a iné drobnosti, ktoré budú prínosom pre náš klub, taktiež sa
nám podarilo zväčšiť priestory šatne pre našich hráčov, čím sme vytvorili
dobré podmienky. Verím, že aj tento rok budeme pokračovať v kvalitných
výkonoch a budeme bojovať o popredné priečky v našej súťaži. Chceme
poďakovať nielen hráčom, ale i fanúšikom za zachovanie priazne nielen na
domácej pôde, ale aj na pôde súperov.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí prispejú 2% z daní pre náš
klub.
Bližšie informácie na obecnom úrade.

keďže v kalendári je už po 20. marci, čo je už jarné obdobie, no pri
pohľade z okna stále máme pocit, že zima nepovedala posledné slovo.
Pevne však verím, že s pribúdajúcimi dňami zima bude pomaly končiť
a nás čakajú príjemné jarné a hlavne teplejšie dni. S príchodom jarného
obdobia človek pookreje a začína si viac všímať svoje okolie, ako aj ľudí
okolo seba a svojich spoluobčanov. Začína si všímať aj okolie svojich
záhrad, záhradok, ale aj naše spoločné verejné priestranstvá. Teplé slnečné
lúče nás lákajú do svojich záhrad i okolia svojich domov, ktoré určite budú
potrebovať ruku každého z nás. Pevne verím, že občania si nájdu čas
a upravia si okolie svojich rodinných domov, okolie ulíc a priestor pred
miestnym kostolom. Chcel by som poďakovať všetkým ľudom, ktorí tak
robia aj bez môjho vedomia.
Keďže sa blížia veľkonočné sviatky, chcem zaželať všetkým našim
občanom pokojné prežitie týchto sviatkov. Dúfam, že naši mladí
nezabudnú na tradičné zvyky, ktoré v našej obci pretrvávajú dlhé roky a sú
zárukou a prejavom váženia si tradícií a dobrých zvykov medzi našimi
občanmi.
Želám všetkým našim spoluobčanom príjemné prežitie veľkonočných
sviatkov, plné lásky a spokojnosti. Prežite ich v zdraví a v šťastí
so svojimi najbližšími.
MVDr.Vladimír Baláška
starosta obce
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Rozpis zápasov – II.trieda PE muži
31.03.2018 o 15,30 hod. Pažiť – Veľké Kršteňany
08.04.2018 o 15,30 hod. Brodzany – Pažiť
14.04.2018 o 15,30 hod. Pažiť – Malé Bielice
22.04.2018 o 16,00 hod. Nadlice – Pažiť
28.04.2018 o 16,00 hod. Pažiť – Radobica
06.05.2018 o 16,30 hod. Hradište – Pažiť
12.05.2018 o 16,30 hod. Pažiť – Klátová Nová Ves
19.05.2018 o 17,00 hod. Malé Uherce – Pažiť
26.05.2018 o 17,00 hod. Pažiť – Livinské Opatovce
03.06.2018 o 17,00 hod. Malé Kršteňany – Pažiť
10.06.2018 o 11,00 hod. Návojovce - Pažiť
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ŠTATISTIKA ZA ROK 2017
ženy muži spolu
Stav obyvateľov 01. 01. 2017
223
240
463
Narodenie
0
3
3
Prihlásenie k trvalému pobytu
8
11
19
Úmrtie
6
2
8
Odhlásenie z trvalého pobytu
6
4
10
Stav obyvateľov 31. 12. 2017
219
248
467
Narodením detičiek a prihlásením sa občanov k trvalému pobytu
do obce pribudli nové priezviská: Palkovič, Zvalová, Unegbu,
Fischer, Janček.
Štatistika k odpadom za rok 2017
Názov
množstvo v t.
likvidácia
Papier
0,89
TSM Partizánske
Papier
0,70
VV s. r. o. Poniky
Sklo
4,86
TSM Partizánske
Plasty
3,84
TSM Partizánske
Kovy
0,42
TSM Partizánske
Objemový komunálny o.
97,57
TSM Partizánske
Zmesový komunálny o.
11,25
TSM Partizánske
Drobný stavebný odpad
8,80
TSM Partizánske
Vyradené elektrospotrebiče
0,51
TSM Partizánske
Obec v roku 2017 zaplatila za vývoz odpadu 7.946,32 € z toho
čiastka 35,41 € je za vrecia na vývoz odpadu na cintoríne. Vybrali
sme 6.683,04 €. Čo na to poviete občania? Zamyslime sa nad tým!
KNIŽNICA
V priestoroch materskej školy máme zriadenú KNIŽNICU. Pozývame
všetkých každý piatok od 15,00 -17,00 hodiny požičiavať si knihy.
Knihy k výpožičke – 3265 ks
4

––––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI––––––––––––––
OZNAMY

Pravidelný vývoz odpadu spred domov sa presúva z 30. 04. 2018
na štvrtok 29. 04. 2018. Dôvod = piatok je štátny sviatok. Kto má
smetné nádoby umiestnené vo dvore vyložte si ich pred brány.
V mesiaci apríl budú vyložené veľkoobjemové kontajnery.
Presný termín bude vyhlásený rozhlasom.
Zápis do Materskej školy Pažiť bude prebiehať od 04. 04. 2018 –
13. 04. 2018, v čase od 8,00 hod – 15,00 hod. si rodičia detí môžu
prevziať prihlášky. Prednostne budú prijaté : deti pred povinnou
školskou dochádzkou, deti zamestnaných rodičov. Informácie v MŠ.
PONUKY
Na obecnom úrade si máte možnosť zakúpiť knihy:
- Ing. Arch. Martin Bóna, Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
–
KULTÚRNO-HISTORICKÉ
PAMIATKY
STREDNÉHO
PONITRIA.
Publikácia prináša v najreprezentatívnejšej podobe skvosty nášho
hmotného kultúrneho dedičstva. Takého, aké sme si tu na strednom Ponitrí
dokázali, a niekedy aj nedokázali uchrániť.
Cena 15 €/kus
- Milan Paprčka – garant projektu Čarovné Slovensko - ČAROVNÁ
Horná Nitra
Kniha ukazuje, že horná Nitra, to nie sú iba Bojnice, Vtáčnik a Kľak.
Kniha má úlohu sprevádzať ťa tvojimi vlastnými emóciami, ktoré sa v tebe
budú striedať tak, ako sa na čarovnej hornej Nitre striedajú ročné obdobia.
Cena 15 €/kus
POZVÁNKY

Ani v roku 2018 neporušíme tradíciu a pozývame Vás
- v pondelok 30. 04. 2018 o 18,00 hodine pred obecný úrad
na SADENIE MÁJA
- v nedeľu 13. mája do sály kultúrneho domu na oslavu DŇA MATIEK
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Čerpanie rozpočtu k 28.02.2018
Suma v €
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
Poplatky za znečisťovanie ovzdušia
Úroky
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
Bežné výdavky
0111
Mzdy,odmeny z vlastných
Mzdy a odmeny z dotácií
odvody do fondov
cestovné
energie + vodné
Komunikačná infraštruktúra
telekomunikačné služby+kom.infraštr.
všeobecný materiál-kancel.
reprezentačné výdavky
údržba výpočtovej techniky, licencie
školenie, noviny, časopisy
inzercia, propagácia
všeobecné a špeciálne služby, poplatky

Upravený r.
149.425,00
3.685,00
3.680,00
296,00
6.600,00
319,36
2.000,00
1.500,00
500,00
900,00
900,00
38,50
30,00
642,68
4.171,77
174.688,31
67.201,00
67.201,00
0,00
241.889,31

skutočnosť
29.951,00
8,19
7,32

89.977,33
40.100,00
3.184,47
13.946,00
700,00
5.400,00
260,00
800,00
700,00
700,00
970,00
50,00
250,00
800,00

13.565,77
5.722,12

15,00
1,00
356,65
290,00
39,24
168,00

176,25
1.185,65
32.198,30

32.198,30

1.869,37
37,20
2.39255
40,00
128,95
96,73
46,66
183,60
20,00
240,00
185,99
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stravovanie
3.150,00
490,00
údržba budov
14.236,86
1.663,18
poistenie
200,00
prídel do SF
200,00
poslanci
2.000,00
dohody
900,00
príspevky CVČ
100,00
členské príspevky, poplatky
800,00
206,73
nemocenské dávky
100,00
Stavebný úrad z vlastných
0,00
242,69
Stavebný úrad z dotácie
430,00
Čerpanie z iných dotácií
0112 Finančné poplatky
200,00
25,20
Poplatky bankám
200,00
25,20
0510 Nakladanie s odpadmi
7.310,00
914,52
Všeobecný materiál
310,00
4,50
Všeobecné služby – vývoz odpadu
7.000,00
910,02
0620 rozvoj obce
250,00
91,93
Všeobecný materiál , údržba
250,00
91,93
0640 verejné osvetlenie
4.600,00
746,08
Energie
4.000,00
632,78
Všeobecný materiál
600,00
113,30
0810 Športové služby
1.000,00
Dotácia orgranizácii
1.000,00
0820 kultúrne služby
2.450,00
350,00
Zariadenie, náradie, technika
250,00
Špeciálny materiál – videokronika
350,00
350,00
Knihy do knižnice
100,00
Všeobecný materiál, podujatia kultúrne
1.550,00
Propagácia, reklama – kalendáre
200,00
0840 náboženské a iné spoločenské služby 5.300,00
87,70
Energie DR
270,00
87,70
Vodné DR
30,00
Opravy v DR
5.000,00
09111predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou
43.940,00
6.303,94
mzdy, odmeny
25.150,00
3.465,39
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odvody
cestovné
energie, voda
telekomunikačné služby + internet
všeobecný materiál, int.vybavenie
všeobecné služby
opravy budov a servis počítača
Knihy

stravovanie
prídel do SF
náhrada pri PN
čerpanie dotácie VaVz
1020 Staroba
Špeciálne služby
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 ŠFRB
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

8.060,00
500,00
4.140,00
250,00
700,00
40,00
550,00

1.211,07
82,64
794,59
30,00
67,50

50,00

3.000,00
200,00
100,00
1.200,00
550,00
50,00
500,00
155.577,33

522,79

129,96

22.085,14

1.619,00
40.000,00

41.619,00
14.748,00
14.748,00
211.944,33

0,00

0,00 .
22.085,14

Stav finančných prostriedkov k 28. 02. 2018 99.847,70 €
Z toho rezervný fond 9.660,36 € + 27.769,12 €(Čiastka podlieha
schváleniu v záverečnom účte), Sociálny fond 119,97 €.
OZNAM k plateniu daní a vývozu odpadu.
Dane a poplatky sa tento rok budú vyberať v hotovosti do pokladne
od 16. 04. 2018 – 30. 04. 2018 v stránkové dni pondelok, streda,
piatok. Platbu môžete uskutočniť samozrejme aj prevodom na účet
obce. Rozhodnutia budú vydané po Veľkej noci. Teraz sa spracúvajú
zmeny a žiadosti.
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Aby ste mali prehľad:
Iná štatistika za rok 2017 v obci
Žiadosť o odstránenie stavby - rozhodnutie
Žiadosť o stavebné konanie - rozhodnutie
Žiadosť –zmena stavby pred jej dokončením-rozhodnutie
Žiadosť o kolaudačné konanie – rozhodnutie
Žiadosť - Ohlásenie drobných stavieb - súhlas
Pridelenie súpisného čísla / zrušenie súpisného čísla
Vydané potvrdenia o pobyte
Vydané potvrdenia k pohrebu
Vydané posudky o občanoch – súčinnosť k orgánom
Samostatne hospodáriaci roľníci,nové, zmeny,zrušenie
Žiadosť o vydanie rybárského lístka - vydanie
Malý zdroj znečistenia ovzdušia – ohlásenie, rozhodnutie
Obec – osobitný príjemca rodinných prídavkov
Zrušenie trvalého pobytu na základe žiadosti / osoby
Počet overených podpisov
Počet osvedčených strán listín
Počet záznamov v registratúrnom denníku
Počet odoslaných faktúr
Poček došlých faktúr / dobropisov
Počet prijmových pokladničných dokladov
Počet výdavkových pokladničných dokladov
Počet vydaných cestovných príkazov
Zasadanie obecného zastupiteľstva
Počet detí v Materskej škôlke Pažiť k 15.09.2017
Počet hlásení miestnym rozhlasom
Mzdy - výkazy, prihlášky,odhlášky,oznámenia, ELDZ
Vydané rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti/vývoz odpadu

počet
1/1
4/4
3/3
4/4
3/3
4/1
16
6
12
1 / 1 /1
5/5
6/6
1/3mes
1/2 os.
169
46
353
28
238/ 3
366
163
24
5
23
100
82
191/198
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O stránke obce www.pazit.sk

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
VITAJ MEDZI NAMI

Dávame do pozornosti, že obec má zriadenú internetovú stránku,
kde môžete získať rôzne informácie a poprípade pre seba čerpať
žiadané veci.
Na stránke obce nájdete:
Úradná tabuľa – najnovšie informácie k bytovému domu –
podmienky prideľovania bytov, žiadosť k prideleniu bytu,
vizualizáciu bytovky, uznesenia k bytovke a VZN o nájomných
bytoch.
Obecný úrad - sú vyznačené stránkové dni, kontakty na obecný
úrad, email, číslo telefónu.
Samospráva - obecné zastupiteľstvo – poslanci, hlavný kontrolór.
Zverejňovanie – rozpočet, objednávky, zmluvy, faktúry, VZN,
zápisnice, uznesenia.
Služby a podnikanie – krátke informácie o materskej škole,
o videokronike, správa cintorína.
Spoločenská rubrika – Pažitské zvesti, telovýchovná jednota, klub
dôchodcov.
Podrobnejšie k zverejňovaniu.
Obec v zmysle zákona je povinná zverejňovať informácie verejnosti.
V časti zverejňovanie nájdete pravidelne aktualizované údaje
o došlých faktúrach na obecný úrad, čerpanie rozpočtu, uznesenia
a zápisnice z obecných zastupiteľstiev, schválené VZN obce,
zmluvy, ktoré obec uzavrela.
VOĽNÉ PRIESTORY k prenájmu
Oznamujeme občanom, že v priestoroch materskej školy sa uvoľnili
priestory bývalého kaderníctva, ktoré ponúkame k prenájmu. Jedná
sa o dve miestnosti približne každá 15 m2. Obec by privítala
prenájom priestorov na účely kaderníctva, pedikúry, masáže
a podobne.
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Mathias Daniel Unegbu
december 2017
Nina Černušková
február 2018

Nech vám radosť prináša, úsmevom vždy sprevádza,
nech život máte plný lásky a nerobí Vám žiadne vrásky.
JUBILANTI I. štvrťrok 2018
„50“
Renáta Priadková

„60“
Vojtech Gašparovič
Igor Obert

K ďalšej Vašej žitia púti, jedným tónom srdcia vravia. Jedným
hlasom želajú Vám veľa sily, šťastia, zdravia!
Opustili nás
Milan Trnik

marec 2018

Odišiel som, lúčim sa s Vami, lúčim sa so všetkými.
Rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť!
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