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PAŽITSKÉ ZVESTI

pre občanov

P A Ž I Ť

Ročník XIX.

Číslo 1

Február 2019

Milí spoluobčania,
Pažitské zvesti sú hlavne pre Vás. Sú to noviny, ktorými Vám chceme
dať do povedomia to, čo sa v obci deje, čo nás čaká, čo máme
v pláne, čo si prajete, aby sme pre Vás robili. Ďakujeme, že si nájdete
čas a prečítate si ich.
Návratky z Pažitských zvestí – v č. 4/2018 starostka obce Vás
požiadala o návratky s pripomienkami, podnetmi a návrhmi.
K dnešnému dňu sme žiadnu návratku neobdržali. To nás na jednej
strane teší, že ste so všetkým v našej obci spokojní. Ak to tak nie je,
neváhajte nás informovať.
Na Vaše podnety čakáme!
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Milí spoluobčania,
ani sa mi veriť nechce a máme začiatok februára. „Teraz“ sme
sa tešili na najkrajšie sviatky roka a už sme pri každodennom zhone
zabudli že boli. Prvý mesiac roka nám priniesol všeličo, hlavne
bohatú snehovú nádielku, takú krásnu, aká v Pažiti už dávno nebola.
Ďakujem všetkým občanom, ktorí vzali do rúk lopaty a metly
a statočne pomáhali odstraňovať tú „štedrosť“. Milí spoluobčania,
niektorí z Vás pomáhali hneď, niektorým to bolo jedno. Veľmi ma teší,
že pán Tóth má techniku, ktorou značnú časť chodníkov sám vyčistil.
Keďže obec nemá vlastnú mechanizačnú techniku na cesty, museli sme
si počkať, kým nám niekto podá pomocnú ruku. Musím upozorniť, že
čistenie ciest od snehu komplikujú aj Vaše autá, ktoré stoja na
miestnych komunikáciách
a prekážajú v práci. V prípade
odstraňovania snehu v nočných hodinách je to prakticky nemožné.
Týmto Vás tiež upozorňujem na to, že parkovaním áut na verejných
komunikáciách porušujete VZN obce 8/2012 §10 ods. 3, písm. d, kde
sa píše o podmienkach užívania verejného priestranstva pre trvalé
parkovanie vozidla.
Je stále zimné obdobie a sneh sem patrí. Podľa najmladších
občanov našej obce je jedinou chybou, že nemáme kopček, kde by sa
mohli sánkovať.
Milí spoluobčania, verím, že ak ešte príde nová snehová
nádielka budeme statočne zdieľať vzniknutú situáciu. Moje zistenie
k údržbe cesty 1759 t. j. od hlavnej cesty I/64 po Malé Kršteňany citujem „správa ciest nevykonáva údržbu ciest v obci Pažiť kvôli
poklopom“.
Bc. Mária Gendiarová
starostka obce
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VYHODNOTENIE AKTIVÍT V NAŠEJ OBCI
Účasť na zasadnutiach OZ.

Počet obyvateľov nad 18 rokov je 400.

Zasadnutie OZ 05.12.2018 - 31 občanov vrátane poslancov OZ
Zasadnutie OZ 11.12.2018 - 21 občanov vrátane poslancov OZ
Koledovanie 26.12.2018. Týmto sa chceme poďakovať našim mladým
(Bianka Duchovičová, Adam Gašparovič, Dominik Gendiar, Terka
Tomová, Katka Hrivnáková, Andrej Ševc), ktorí sa v rámci
koledovania detí vo vianočnom období zapojili do akcie „Dobrá
novina“ a navštívili 9 domácností. Dobrá novina je vianočná
kolednícka akcia so zbierkou pre rozvojové projekty v afrických
krajinách. V tomto vianočnom období sa uskutočnil už jej 24.ročník.
Výťažok bude zaslaný pre deti, mladých ľudí a vdovy v Ugande.
Stolnotenisový turnaj 27.12.2018. Organizovanie stolnotenisového
turnaja je vo vianočnom období v našej obci už tradíciou. Tento rok
poslanci OZ v spolupráci s Dušanom Samardžijom, ktorému chceme
touto cestou poďakovať, zorganizovali ďalší ročník tohto podujatia.
Turnaj bol rozdelený do 2 kategórií a zúčastnilo sa ho 6 detí do 14
rokov – víťazom sa stal Matej Baláška. V kategórii od 15 rokov – 41
rokov- 16 občanov – víťazkou sa stala Daša Zeleníková
Jubilanti za rok 2018. Dňa 30.12.2018 starostka obce a poslanci OZ
zorganizovali stretnutie s našimi občanmi, ktorí sa v roku 2018 dožili
svojich životných jubileí, o ktorých sme už písali v minulých
Pažitských zvestiach. Ďakujeme všetkým jubilantom a ich rodinným
príslušníkom, ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa príjemného
posedenia. Ďakujeme tiež speváckej skupine „Šípky“ za účinkovanie
a vytvorenie slávnostnej atmosféry. Je nám však ľúto, že sa tejto akcie
nezúčastnili všetci pozvaní.
Ohňostroj pri príležitosti vítania nového, 31.12.2018, taktiež
tradične, zorganizovala starostka obce a poslanci OZ pred OcÚ
ohňostroj a malé občerstvenie. Hoci bolo chladno, 72 občanov prišlo,
aby spolu pohárom vína privítali nový rok a vzájomne si
zablahoželali.
Ples obce 26. 01. 2019 – zúčastnilo sa ho 20 našich občanov, vrátane
poslancov a starostky a 4 bývalí občania obce
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SEPAROVANÝ ZBER
Začíname s tým čo máme robiť už viac rokov a nejde nám to.
Veľmi ma sklamalo, keď som počas prechádzky po obci nazrela
do niektorých odpadových nádob. V obci sa nejakým nedopatrením
pozabudlo, že vykonávame separovanie odpadu a tým chránime naše
životné prostredie. V smetných nádobách našich spoluobčanov sa bez
problémov nachádzajú plasty, kovy, papier, sklo. Dávam
do pozornosti, že do každej domácnosti bol v decembri 2018 doručený
kalendár zvozu separovaného odpadu a v januári vrecia na tento
odpad, ktorý sa priamo odváža spred našich domov. V bytovom dome
sú na triedenie určené kontejnery. Chýba zatiaľ na papier, ale verím,
že aj to sa vyrieši. Občanom v BD boli informovaní, že vyseparovaný
papier môžu priniesť na obecný úrad, ktorý ho do jeho odvozu
uskladní v požiarnej zbrojnici. Musím však podotknúť, že papier musí
byť poukladaný a zviazaný špagátom resp. v krabiciach bez
prítomnosti kuchynského odpadu. Ak odpad správne roztriedime,
umožníme mu jeho ďalšie spracovanie a použitie. Každý z nás svojim
chovaním ovplyvňuje ďalší životný cyklus odpadu. Pokiaľ odpad
správne roztriedime, vyrobia sa z neho nové výrobky, čím sa opäť
zhodnocuje.
Viete, že papier tvorí asi 20 % odpadu?
Viete, že recyklácia 670 hliníkových plechovíc stačí na výrobu
jedného bicykla?
Viete, že sklo sa dá recyklovať do nekonečna?
Viete, že recykláciou jednej sklenej fľaše ušetríte energiu, ktorá sa
rovná spotrebe energie práčky počas 10 minút prania?
Pokračovanie nabudúce! Naučíme sa značky na obaloch, aby sme
vedeli, kam odpad vložiť.
TRIEĎTE ODPAD – MÁ TO ZMYSEL!
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SEPAROVANÝ ZBER – POKRAČOVANIE
Obec má uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou INSA s. r. o. na vývoz
použitých prenosných batérií a akumulátorov. Nádoba na tieto odpady
je umiestnená v chodbe obecného úradu. Budeme Vám vďační, keď si
nájdete čas a odpad budete likvidovať takýmto spôsobom. Ďakujeme.
Obec má podpísanú zmluvu na vývoz textílií, ale zatiaľ v obci
nemáme zberné nádoby na ich likvidáciu. Nakoľko v spoločnosti
s ktorou je podpísaná zmluva nastali zmeny, požiadali nás, aby sme
počkali na doručenie zberných nádob do našej obce.
Vývoz komunálneho odpadu bude naďalej vykonávať TSM
Partizánske. Obec zabezpečí nákup smetných nádob.
KOMODITY VYZBIERANÉ V NAŠEJ OBCI ZA ROK 2018
Kód
Názov
Vyzbierané
odpadu
množstvo v
tonách
200 301 Zmesový komunálny
110,60
odpad
200 307
Objemový odpad
13,00
200 308
Drobný stavebný
10,90
odpad
200 101
Papier a lepenka
1,422
200 139
Plasty
4,494
200 102
Sklo
6,192
200 140
Kovy
0,387
200121
Žiarovky
0,005
200 123
Chladničky
0,28
200 136
Elektro odpad (O)
0,72
200 135
Elektro odpad (N)
0,24
VKM
0,419
POPLATKY ZA VÝVOZ ODPADU v r. 2018
Vybraté vo výške 6 627,30 €, poplatok za odvoz odpadu 7 916,45 €
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VÝZVA K REŠPEKTOVANIU PRAVIDIEL POUŽÍVANIA
ZÁBAVNEJ PYROTECHNIKY NA ÚZEMÍ OBCE
Dňa 25.06.2018 vstúpilo do platnosti usmernenie zákona č.
58/2014 Z. z. o výbušninách, ktorý obmedzuje predaj a tiež
použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 od 1.9.2018.
Zábavná pyrotechnika sa rozdeľuje do týchto kategórií :
1. kategória F1: Zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje veľmi
nízke nebezpečenstvo a má zanedbateľnú hladinu hluku; je možné ju
používať v obmedzených priestoroch vrátane zábavnej pyrotechniky,
ktorú možno používať vo vnútri obytných budov a smú ju používať
osoby
staršie
ako15
r
2. kategória F2: Zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje nízke
nebezpečenstvo, má nízku hladinu hluku, je možné používať ju vonku
v obmedzených priestoroch. Môžu ju používať osoby staršie ako
18 rokov.
3. kategória F3: Zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje stredne
veľké nebezpečenstvo, je určená na používanie vonku na veľkých
otvorených priestranstvách, jej hladina hluku nie je škodlivá pre
ľudské zdravie. Smú ju používať osoby staršie ako 21 rokov.
4. kategória F4: Zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké
nebezpečenstvo, hladina hluku nie je škodlivá pre ľudské zdravie.
Smú ju používať iba odborne spôsobilé osoby.
Voľné použitie zábavnej pyrotechniky kategórie F2 a F3 je možné už
len počas Silvestra – od 31.12. do 1.1., t. j. 2 dni. Mimo tohto obdobia
od 2.1. do 30.12. toho istého roku je pre použitie tejto zábavnej
pyrotechniky potrebný súhlas obce.
V prípade, že niekto má záujem používať zábavnú pyrotechniku počas
konania súkromných osláv - napr. svadieb, osláv narodenín a pod. je
potrebné písomne požiadať obec o vydanie súhlasu (tlačivo je na
www.pazit.sk), a až na základe takéhoto písomného stanoviska obce je
možné na týchto akciách používať zábavnú pyrotechniku, avšak vždy
do 22.00 hod. V prípade, že bude zistené porušenie, môže byť osobe
na mieste uložená bloková pokuta až do výšky 33 EUR a v správnom
konaní až do výšky 165 EUR.
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ROZPOČET ROK 2018 - čerpanie k 31. 12. 2018

Názov položky
suma v € Upravený r.
skutočnosť
bežné príjmy spolu
189 420,25
198 337,08
kapitálové príjmy spolu
393 830,00
393 830,31
príjmové finančné operácie
480 580,00
480 580,00
PRIJMY SPOLU
1 063 830,25
1 072 747,39
Bežné výdavky spolu
180 855,46
178 489,18
Kapitálové výdavky spolu
879 698,08
886 208,26
finančné poplatky
3 276,45
3 276,45
VÝDAVKY SPOLU
1 063 829,99
1 067 973,89
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018
56 592,64
Z toho viazané finančné prostriedky
- rezervný fond
37 429,48 € - fond opráv k bytovke 1 670,00 €
- finančná zábezpeka 13 776,00 € - sociálny fond
133,68 €
K 31.12. 2018 - neuhradené faktúry sú vo výške 4 237.60 €
– úver zo ŠFRB je vo výške 477 303,55 €
Podrobné čerpanie bude zverejnené v záverečnom účet za rok 2018
BYTOVÝ DOM + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ
Celková cena
Z úveru ŠFRB…... 480.580,00
Z dotácie MDV…..326.690,00
Z vlastných……… 14.290,08
Nákup iného tovaru k bytovke z vlastných finančných prostriedkov

Smetné nádoby
600,00 €
Zeleň
2 657,59 €
Pripojovací poplatok elektrika 3.774,60 €
Poistenie BD
361,71
Príjmy v BD mesačne z nájmu od nájomcov
2 296,00 €
Výdaje v BD mesačne splátka úveru
1 215,18 €
povinný prídel do fondu opráv
334,00€
počet prisťahovaných občanov do bytovky z inej obce 20 osôb
počet prisťahovaných občanov do bytovky z našej obce 7 osôb
Výhoda bytového domu - celkový nárast obyvateľov …. výsledok
..... vyšší príjem z podielových daní od roku 2020.
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ŠTATISTIKA
Iná štatistika za rok 2018 v obci
Žiadosť o stavebné konanie - rozhodnutie
Žiadosť – zmena stavby pred jej dokončenímrozhodnutie
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
Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka - vydanie
Malý zdroj znečistenia ovzdušia – ohlásenie,
rozhodnutie
Zrušenie trvalého pobytu na základe žiadosti / osoby
Počet overených podpisov
Počet osvedčených strán listín
Počet záznamov v registratúrnom denníku
Počet odoslaných faktúr
Počet došlých faktúr / dobropisov
Počet príjmových pokladničných dokladov
Počet výdavkových pokladničných dokladov
Počet vydaných cestovných príkazov
Zasadanie obecného zastupiteľstva
Počet detí v Materskej škôlke Pažiť k 15.09.2018
Počet hlásení miestnym rozhlasom
Mzdy - výkazy, prihlášky, odhlášky, oznámenia, ELDZ
Vydané rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti/vývoz KO
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počet
6
2
8
8
10/4
3
3
19
15
10/10
1/2
186
25
681
34
274/6
492
166
34
7/2
23
105
71
199/207
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OZNAMY, POZVÁNKY
Fašiangové obdobie –fašiangy na Slovensku, fašiangy v Pažiti
Fašiangy boli odjakživa symbolom radosti, veselosti a hojnosti.
Fašiangom sa volá obdobie od Troch kráľov až do polnoci pred
Popolcovou stredou. Potom nasleduje 40 dňový pôst až do Veľkého
piatku. Je to prechodné obdobie medzi zimou a jarou.
Materská škola pripraví pre deti karneval. O podujatí v obci pre
dospelých Vás budeme podľa situácie informovať miestnym
rozhlasom.
Voľby prezidenta 2019 - Na základe rozhodnutia predsedu vlády,
voľby prezidenta v roku 2019 sa budú konať v sobotu 16. 03. 2019.
Všetky ostatné informácie k voľbám budú následne zverejnené
v zmysle zákona.
Voľby do Európskeho parlamentu - Na základe rozhodnutia
predsedu NR SR sa voľby budú konať
25. 05.2019.
Podujatie pre deti v Chynoranoch. Dňa 24.05.2019 obec Chynorany
pozýva všetkých na predstavenie v HIP, HIP HURÁ. Predpredaj
vstupeniek na OcU Chynorany, č. telefónu 0908551995
3. zasadnutie OZ obce Pažiť – je stanovené na 26.02.2019.
Pozvánka na zasadnutie a program zasadnutia budú zverejnené
na úradnej tabuli a vyhlásené miestnym rozhlasom
Ples ZŠ Veľké Uherce – pozývajú už na 20. ročník reprezentačného
plesu dňa 01. marca 2019. Začiatok o 20,00 hod. Vstupné 25 €.
Vstupenky si môžete zakúpiť u p. Ing. Vičanovej.
MAREC- privítali by sme spoluprácu s občanmi a uskutočnili
podujatie v miestnej knižnici - starí rodičia čítajú deťom. Tešilo by
iste každého, keby sa to stalo tradíciou a upevňovali by sa tak vzťahy
medzi deťmi a seniormi. Rodičia privediete svoje deti každý piatok od
15-17 hod. do miestnej ľudovej knižnice?
Milí spoluobčania.... sledujte stránku obce www.pazit.sk
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KOMISIE PRI OZ
Tak, ako sme informovali na poslednom obecnom zastupiteľstve, OZ
zriadi 4 komisie na funkčné obdobie 2018 – 2022. Komisie sa zriadia
v súlade s § 15 zák. č. 369/1900 Zb. Každá komisia bude mať
najmenej 3 členov, pričom predsedu komisie bude voliť OZ z radov
poslancov. S výnimkou Komisie na ochranu verejného záujmu pri
výkone verejných funkcií, kde budú členmi výlučne poslanci.
V ostatných komisiách budú mať zastúpenie i občania obce. Každá
komisia bude poradným orgánom OZ. Týmto vyzývame občanov,
ktorí majú záujem v komisiách pracovať, aby sa prihlásili na OÚ resp.
prostredníctvom návratky Pažitských zvestí.
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných
funkcií v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. je kompetentným
orgánom obce na odovzdávanie a hodnotenie každoročných oznámení
funkcie, zamestnaní, činností a majetkových pomerov starostu obce.
Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania
podľa osobitného predpisu na preskúmanie úplnosti a pravdivosti
písomných oznámení.
Komisia stavebná a územného plánovania - Bude dávať
odporúčania a zaujímať stanoviská k stavebným investíciám,
rekonštrukciám a opravám v obci, vyjadrovať sa k zmenám územného
plánu, plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Bude sa
vyjadrovať k stavebným rozhodnutiam, podávať námety na rozvoj
obce, navrhovať výrub stromov a drevín v obci, riešiť nakladanie
s komunálnym a iným odpadom v obci, vyjadrovať sa k udržiavaniu
zelene v obci, zabezpečovať dodržiavanie stavebného zákona v obci,
Komisia ekonomická a podnikateľských aktivít - Bude dávať
stanoviská k rozpočtu obce, jeho zmenám a doplnkom, k návrhu
záverečného účtu, dohľad na dodržiavanie VZN v ekonomickej
oblasti. Dávať podnety pre činnosť hlavného kontrolóra obce,
stanoviská k zmenám miestnych daní a poplatkov, impulzy na
zvyšovanie príjmov obce.
Komisia kultúry a športu - Organizovať kultúrny, športový
a spoločenský život v obci. Navrhovať akcie, koordinovať činnosť
záujmových organizácií v obci, rozširovať podujatia pre všetky
vekové kategórie občanov.
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ČO SME UROBILI OD 06. 12. 2018
Mzdy za mesiac 12/2018 a s nimi spojené náležitosti – prihlášky,
odhlášky, výkazy, štatistiky
Schválenie rozpočtu na rok 2019 – 2. Zasadnutie OZ dňa
11. 12. 2018 a s tým spojené náležitosti - úprava v účtovníctve,
zadanie na ministerstvo financií
Úprava rozpočtu na rok 2018 - 2. Zasadnutie OZ dňa 11. 12. 2018
a s tým spojené náležitosti - úprava v účtovníctve, zadanie
na ministerstvo financií. Zúčtovanie roka 2018
Prevádzka novovybudovaného vodovodu v roku 2018 – zaslanie
zmluvy a potrebných dokumentov do ZsVS Topoľčany
Poistenie bytového domu – obci boli doručené 4 ponuky na poistenie
bytového domu. Podpísaná bola zmluva s poisťovňou Generali
Pracovné náplne zamestnancov – zamestnanci OcÚ nemali
spracované a podpísané pracovné náplne
Platobné výmery v zmysle zákona 318/2018 Z. z. pre zamestnancov
obce platné od 01. 01. 2019
Dohody s úradom práce
- chránené pracovisko, podpora
zamestnávanie – opatrenie na trhu práce – 3, dotácia na podporu
výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre predškolákov
v materskej škole a s tým spojené úkony - potvrdenia od ZP Dôvera,
Union, VšZP, sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektorát práce
Výberového konanie hlavného kontrolóra – zverejnené na úradnej
tabuli, na stránke obce, istp.sk – sprievodca trhom práce
Opravili stoly a stoličky v kultúrnom dome – ďakujem za pomoc
pánovi Viliamovi Tóthovi a pánovi Cyrilovi Dubinovi.
Ostatné - zmena stavby pred dokončením, kolaudácia RD, zmena
prístupových hesiel, sťažnosti, ochrana životného prostredia, prihlášky
nových občanov do obce, 29. Ples obce, drobné stavby, zvláštne
užívanie miestnych komunikácii.
Ďalšie informácie-strana 3.
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