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Jeden malý anjelik na okne pristál,
aby všetkým ľuďom krásne Vianoce poprial.
Aby v novom roku šťastie, zdravie mali
a iba príjemné dni ich stretávali.

Pažitské zvesti, vydáva Obec Pažiť.
Neprešlo jazykovou úpravou.
Počet výtlačkov: 180 ks
Cena: nepredajné
Do vydania prispeli: Bc. M. Gendiarová, Ing. Ševcová

Pokojné Vianoce a šťastný nový rok
Vám všetkým prajú
starostka obce, poslanci OZ a zamestnanci obce

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

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

Milí spoluobčania,

Poznatky z rozhovorov s občanmi - nielen si ich vypočuť, ale aj
konať. Prekvapila ma mienka niektorých z Vás, ktorí si myslia, že
v obci robíme len to, čo je v zápise zo zasadnutia OZ. Ja sa však
chystám konať ihneď, ak mám poznanie, čo Vás občanov trápi.
Milí spoluobčania, budem Vám veľmi vďačná, ak sa nám návratky
z Pažitských zvestí budú dostávať na obecný úrad s podnetmi. Ja
a tiež aj poslanci poznajú nedostatky, ktoré máme v obci. Lepšie
však stanovíme priority, keď budeme mať podnety od Vás. Všetci
sa sťažujú, že doba je uponáhľaná a nie je na nič čas. Verte mi, že ak
nám všetkým nebude záležať na blahu obce, nebude to dobré. Ide
o tímovú prácu. Chápme život v obci ako v rodine a robme pre ňu
len to, čo je najlepšie.
Úloha č. 1 – starať sa:
- o chodníky
- o verejné osvetlenie
- o informovanie občanov
Starať sa, starať sa, starať sa!
Problém, čo trápi občanov pri hlavnej ceste od súpisného čísla 81 až
po súpisné číslo 91 je chodník. Je v katastrofálnom stave. Všetci
dobre vieme, že je nevyhnutná jeho oprava, ktorá bola uvedená
v zápisoch zo zasadnutí predchádzajúcich OZ v minulom volebnom
období. Vieme, že nejde len o estetiku chodníka - položenie dlažby,
ale hlavne o odvodnenie uvedeného úseku a zabezpečenie majetku
priľahlých domov pred dažďovou vodou. Z informácie od predchádzajúceho starostu viem, že bolo vyhlásené na uvedené práce výberové konanie, ale na obecnom úrade nie sú k tomu žiadne podklady.
Viem len názov spoločnosti, ktorá zabezpečovala výberové konanie.
Nakoľko je zimné obdobie, ktoré nie je vhodné na vykonávanie uvedených prác, začneme s opravou chodníka v jarnom období.
V rezervnom fonde je podľa evidencie dostatok finančných prostriedkov na uvedenú prácu. Obecné zastupiteľstvo včas zapojí tieto

pripravili sme pre Vás posledné číslo našich Pažitských
zvestí v roku 2018, ale prvé po zmene vo vedení obce. Prihovárame
sa Vám viacerí. Ja, starostka obce sa Vám chcem poďakovať za
dôveru, ktorú ste mi prejavili vo voľbách. Verím, že volebná účasť
len necelých 47 %, bola z dôvodu že som bola jedinou kandidátkou.
Takmer 80 % voličov mi prejavilo svoju dôveru. To ma nesmierne
potešilo, za čo Vám ešte raz patrí moje veľké ďakujem. Verím, že
budeme spolu dobre vychádzať a hlavne spolupracovať.
Tak ako starostka obce, aj my poslanci OZ Vám ďakujeme za
prejavenú dôveru a našim cieľom bude ju nesklamať. Spolu s Vami
chceme v nasledujúcich štyroch rokoch pozdvihnúť našu obec nielen
esteticky, ale aj kultúrne a spoločensky.
Milí spoluobčania,
blížia sa najkrajšie sviatky v roku, Vianoce. Všetci sa tešíme,
že zasadneme so svojimi rodinami k štedrovečernému stolu. Mnohí
z nás už na nič iné ani nemyslia, ale i napriek tomu si nájdite čas
a prečítajte si pár riadkov informácií, ktoré sa týkajú našej obce.
OBSAH :
Úvod.................................................................................................. 2
Spoločenská rubrika . ....................................................................... 3
Informácie zo zasadnutí OZ...............................................................5
Rozpočet na rok 2019 ......................................................................6
Oznamy, pozvánky .........................................................…..………9
Zákon o pozemných komunikáciách. Oznamy pre daňovníkov......10
Priestor pre Vaše pripomienky ...................................................... 12
2 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

prostriedky do rozpočtu obce. Prosím Vás buďte trpezliví!
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OZNAMY, POZVÁNKY

JUBILANTI
Mária Kopecká
Jozef Baláška
Peter Hozák
Marián Kumecký
Alena Samardžijová
Jozef Demeš
Jana Filipová
Pavol Gregor
Ondrej Krajči
Magdaléna Sílešová
Vladimír Mitaš

Keďže chceme nadviazať na to, čo bolo
v obci
počas
predchádzajúcich rokov vo vianočnom a januárovom období
zvykom, pozývame Vás na tieto udalosti
27. 12. 2018 - turnaj v stolnom tenise (v sále kultúrneho domu)
Kategórie budú vytvorené podľa zapísaných záujemcov. Prezentácia
začne pre deti do 14 rokov o 14,00 h a pre dospelých o 16,00 h.
Záujemcovia môžu trénovať v sále kultúrneho domu počas
pracovných dní zamestnancov obecného úradu a v deň konania
turnaja. Mimo tohto času kontaktujte p. Milana Rybára na tel. čísle
0948 368 026.
Viliam Beliansky
Gabriela Bujnová
Emília Staňová
Dušan Žuchovský
Imrich Lacena
Marta Marková

Čas ten stále niekam ponáhľa sa míľovými krokmi.
Nikoho z nás nevynechá, keď pridáva roky.
Do ďalších rokov veľa šťastných krokov,
Veľa zdravia, lásky, šťastia, prajeme Vám všetci.
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31. 12. 2018 - 01. 01. 2019 - ohňostroj – vítajme spoločne nový rok
(pred obecným úradom)
Pozývame Vás všetkých, ktorí nebudete spať, aby sme spoločne
privítali Nový rok 2019. Stretneme sa o 23,45 h, pohár šampanského
pripravíme.
26. 01. 2019 – Reprezentačný ples obce Pažiť - 29. ročník
Do tanca bude hrať hudobná skupina SYSTÉM. Ostatné veci sa
zabezpečujú. Vstupenky si rezervujte na obecnom úrade v čo
najkratšom čase, nakoľko ich počet je obmedzený z dôvodu kapacity
sály kultúrneho domu.
Milí spoluobčania.... sledujte stránku obce www.pazit.sk
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ROZPOČET NA ROK 2019
Rozpočet na rok 2019 bol schválený na zasadnutí OZ dňa 11. 12. 2018
schválený rozpočet
Výnos dane z príjmov
150.000,00
Daň z pozemkov
3.569,00
Daň zo stavieb
3.696,56
Daň za psa
284,00
Vývoz odpadu
6.900,00
Príjmy z prenajatých pozemkov
250,00
Za prenajaté budovy
28.500,00
Administratívne poplatky + znečisťovanie ovzdušia
1.541,00
Poplatky za služby a tovar
300,00
Poplatky za materskú školu
850,00
Za stravné od zamestnancov
900,00
Príjem z vratiek
400,00
Dotácie na prenesený výkon ŠS
736,00
Dotácie okrem preneseného výkonu ŠS
6.546,00
bežné príjmy spolu
204.472,56
kapitálové príjmy spolu
0,00
príjmové finančné operácie
0,00
PRIJMY SPOLU
204.472,56
VÝDAJE 0111-obec
93.456,00
Mzdy, odmeny
44.446,00
odvody do fondov
14.530,00
cestovné
700,00
energie + vodné
4.300,00
telekomunikačné služby +komunikačná infraštr.
1.100,00
všeobecný materiál - kancel.
700,00
reprezentačné výdavky
700,00
údržba výpočtovej techniky, licencie
1.250,00
školenie, noviny, časopisy
100,00
inzercia, propagácia
500,00
všeobecné a špeciálne služby
1.500,00
poistenie
200,00
prídel do SF
360,00
stravovanie
3.000,00
odstupné
5.670,00
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dohody , poslanci
3.200,00
údržba budov, objektov, ich častí
10.000,00
členské príspevky, CVČ transfer
1.100,00
nemocenské dávky
100,00
0112 Finančné poplatky
5.000,00
Poplatky bankám
220,00
Splátka úrokov z úveru
4.780,00
0510 Nakladanie s odpadmi
7.700,00
Všeobecný materiál
500,00
Všeobecné služby – vývoz odpadu
7.200,00
0620 rozvoj obce
400,00
Všeobecný materiál
400,00
0640 verejné osvetlenie
4.700,00
Energie
4.000,00
Všeobecný materiál
700,00
0810 Športové služby
1.000,00
Dotácia organizácii
1.000,00
0820 kultúrne služby
2.500,00
Zariadenie, náradie, technika
250,00
Špeciálny materiál – video kronika
350,00
Knihy do knižnice
100,00
Všeobecný materiál, podujatia kultúrne
1.600,00
Propagácia, reklama – kalendáre
200,00
0840 náboženské a iné spoločenské služby
6.330,00
Energie – voda dom smútku
330,00
Všeobecný materiál
1.000,00
Opravy na cintoríne a domu smútku
5.000,00
09111predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou
48.145,00
mzdy, odmeny, odchodné
28.350,00
odvody
8.915,00
cestovné
500,00
energie, voda
4.140,00
telekomunikačné služby + internet
230,00
všeobecný materiál, int. vybavenie
1.950,00

Knihy

200,00

stravovanie

3.000,00
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Opravy, všeobecné služby
prídel do SF
náhrada pri PN
1020 Staroba
Špeciálne služby
Dotácie organizácii JD
Bežné výdavky spolu
0111 obec
Projektová dokumentácia
Kapitálové výdavky spolu
012 finančné poplatky
Splácanie úveru
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

500,00
260,00
100,00
600,00
100,00
500,00
169.831,00
500,00
500,00
9.802,00
9 802,00
180.133,00

Rozpočet je vytvorený a schválený ako prebytkový, nakoľko nové vedenie
obce musí zvážiť aké opravy a práce sa budú vykonávať v roku 2019.
Zatiaľ je isté, ako som písala na str. 11, že v obci sa uskutoční oprava
havarijného stavu chodníka a do rozpočtu bude zapojený rezervný fond.
Finančná situácia k 05. 12. 2018 - skutočnosť – stav 62.319,61 €
Z toho finančné prostriedky, ktoré obec nesmie použiť a musí túto
čiastku previesť do nového roka - finančná zábezpeka z bytovky
13.776,00 € , fond opráv 1.336,00 € rezervný fond 37. 429,48 € spolu
52.541,48 €.
Dňa 6.12. boli uhradené mzdy, odvody, daň za november vo výške
11.244,42 €. Neuhradené faktúry, ktoré prišli do 05.12.2018 sú vo výške
11.314,13 €.
Na obecný úrad ku dnešnému dňu boli doručené ďalšie faktúry, ktoré sa
musia uhradiť- plyn, elektrika, telefóny, výdavky z dotácie na výchovu
a vzdelávanie. Taktiež pribudla faktúra za bytovku vo výške 320.390,00 €
a 6.300,00 € za technickú vybavenosť k bytovke, čo bude hradené
z dotácie MDVaRR SR.
Úver vo výške 478.093,75 sa bude splácať 40 rokov
Očakávaný príjem z podielových daní 20. 12. 2018 – cca 14.000,- €

––––––––––––––PAŽITSKÉ ZVESTI–––––––––––––––
INFORMÁCIE ZO ZASADNUTÍ OZ
Mnohí z Vás sa z nejakého dôvodu nemohli zúčastniť
ustanovujúceho OZ dňa 05.12.2018, alebo 2. OZ dňa 11.12.2018,
preto Vám prinášame základné informácie z týchto zasadnutí:
OZ okrem iného berie na vedomie
- vzdanie sa funkcie hlavnej kontrolórky
OZ okrem iného schvaľuje
- zástupkyňu starostky obce – Ing. Janu Ševcovú
- poslankyňu Ing. Janu Ševcovú určenú na zvolávanie
a vedenie zasadnutí OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá
veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 štvrtá veta a ods. 6 tretia veta
Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
- poslanca Ing. Miloša Marka určeného na vykonávanie
základnej finančnej kontroly v zmysle smernice Obce Pažiť
č. 1/2016 upravujúcej systém finančného riadenia a finančnej
kontroly obce Pažiť
- plat starostky – v zmysle Zákona č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest – t. j. 1,69 násobok priemernej mzdy
v národnom hospodárstve a úväzok starostky na 100 %
- rozpočet na rok 2019
- úpravu rozpočtu na rok 2018
OZ Ukladá
- zverejniť voľbu hlavného kontrolóra
Obec v zmysle Zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov musí vyhlásiť voľbu hlavného
kontrolóra 40 dní pred samotnou voľbou, t. j. do 31. 12. 2018.
Hlavného kontrolóra budú voliť poslanci OZ na 3. zasadnutí
OZ, ktoré sa bude konať v druhej polovici februára 2019.
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ZÁKON O POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
Zákon č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách prešiel v roku
2018 zmenou. Je Vám určite známe, že podľa novely tohto zákona
sa o obecné chodníky už nemusia starať občania, ale vlastník, t. j.
obec. Táto novela spôsobila obci veľký problém – finančný, technický a tiež personálny. Nie je v moci obecného úradu riešiť to bez
pomoci Vás občanov! Verím, že spoločne tento problém v našej
obci zvládneme. A chcem Vás poprosiť, ak je možné a vo Vašich
silách sa i naďalej o chodník pred Vašim domom starať. Vopred
Vám ďakujeme za pomoc a spoluprácu.
OZNAMY PRE DAŇOVNÍKOV
Pripomíname, aby ste nezabudli. Povinnosti, ktoré pre Vás
vyplývajú zo zákonov alebo VZN obce a ktoré musíte stihnúť
do konca januára poprípade do konca februára 2019
- podať na obecný úrad nové priznanie k dani z nehnuteľnosti
- ak ste kúpili, alebo predali nehnuteľnosť
- ak Vám vydali stavebné povolenie
- ak Vám vydali kolaudačné rozhodnutie
- ak máte novú stavbu z dôvodu drobnej stavby
-

zaslať na obecný úrad žiadosť o odpustenie alebo
zníženie poplatku za vývoz odpadu (študenti, osoby
s potvrdením o zaplatení poplatku v mieste iného pobytu,
osoby s pobytom v zahraničí, v domove dôchodcov.... atď.)

-

informovať obecný úrad o zmene počtu psov, ktorých
máte. Ak je iný, ako počet evidovaný na obecnom úrad. Po
vydaní rozhodnutí sa poplatky meniť nebudú! Ďakujeme za
pochopenie.
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SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

Vitaj medzi nami!
Margaréta Minarovičová
Viktória Ščepková

august 2018
november 2018

Nech vám v zdraví, láske rastie, nech vám dáva iba šťastie.
Vo dne, v noci, skrátka stále nech Vás teší dievča malé.

