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pre občanov
P A Ž I Ť
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Číslo 4

Jún 2019

Milí spoluobčania,
prihovárame sa Vám formou týchto zvestí z toho dôvodu,
aby ste boli čo najviac informovaní a aby to bolo z „prvej
ruky“.
Aby nikto nemohol povedať, že počul inak od suseda, alebo že
vôbec o tom nevedel, že informácie podané miestnym
rozhlasom nepočul atď.
PROSÍME VÁS, NÁJDITE SI CHVÍĽU A PREČÍTAJTE
SI ČO VÁM CHCEM POVEDAŤ, ČI JA ALEBO
POSLANCI
OZ,
NAKOĽKO
NA
TÝCHTO
STRÁNKACH SA NACHÁDZAJÚ INFORMÁCIE PRE
VŠETKÝCH OBČANOV. PAŽIŤ NIE JE MOJA, ČI
POSLANCOV. JE NÁS VŠETKÝCH. ĎAKUJEME
HESLO PAŽITE
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Milí spoluobčania,
upršaný a studený máj, dal zabrať všetkým.... Všetci sme len
čakali kedy sa nám ukáže slniečko a bude ohrievať naše domovy,
záhrady, lúky, verejné priestranstvá. V tomto období, keď aj
sychravom nám zo správy ciest pozametali autom dvakrát dedinu,
čomu sme sa viacerí potešili. Naplnili tri autá.... verím, že nám čistá
cesta vydrží čo najdlhšie. Taktiež zástupcovia Povodia Váhu reagovali
na našu požiadavku a vyčistili potok od súpisného čísla 66 po most
pred cintorínom. Som však veľmi znepokojená, ako sa k tomu staviate.
Vyčistený potok asi dlho nebude. Všimla som si a bolo mi tiež
nahlásené, že občania majú obľubu vysypať pokosenú trávu zo svojho
dvora do potoka a tá sa s radosťou usádza tam, kde nie je až taký
veľký spád. Taktiež pri čistení bolo nájdených cca 15 črepníkov
s hlinou a kvetmi, ktoré niekto vyhodil z cintorína. Bola by som vám
veľmi povďačná, keby ste to nerobili a keby ste brali ohľad jeden na
druhého, pochopili, že trocha trávy môžeme doma presušiť a dať do
kompostoviska, hlinu z črepníka vysypať do trávy a rozhrabať, umelý
črepník vyhodiť do plastov, uschnuté kvety do kompostoviska. Nerobíte
to kvôli mne, ale pre seba, svoje deti a svoje okolie.
Na zasadnutí OZ som si vypočula prečo sme vlastne žiadali
kompostoviská, keď ich nemáme mať v každej domácnosti. Je vám už
známe, že bude do obce poskytnutých 45 ks. Je to tak a nezmením to.
Verím, že keď MAS podá ďalší projekt, že bude úspešný, podarí sa do
obce získať ďalšie kusy. Dňa 11. 06. 2019 som sa zúčastnila
Zasadnutia MAS a bolo nám oznámené, že kompostéry tento mesiac
budú.... chcem tomu veriť.
Prajem Vám krásne leto! Načerpajte sily počas dovolenky a prázdnin!
Bc. Mária Gendiarová
starostka obce
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BLAHOŽELÁME
Mons. Ján Dubina, SL.D., kňaz Banskobystrickej diecézy,
pápežský ceremoniár vo Vatikáne.
15 ROKOV KŇAZ
Som nesmierne šťastná, že môžeme v našich Pažitských
zvestiach napísať tieto slová vrelej vďaky.
Nebeský Otec si vyvolil z našej obce chlapca, jedného
z kamarátov našich detí, jedného z nás za pastiera svojho ľudu
a za ohlasovateľa Božieho slova. V týchto dňoch, presne
19. júna 2019, náš Janko slávi 15. výročie kňazskej
vysviacky.
Dovoľ Janko,
aj keď takto na diaľku, aby sme pri tejto príležitosti napísali
pár slov. „Kto je kňaz?“, každý z nás vie. V každej farnosti
žije jeden človek, alebo aj viacerí, ktorý nemá rodinu, a predsa
patrí do rodiny celého sveta. Žehná kolísku i truhlu,
manželstvo i katafalk. Pri jeho nohách ľudia skladajú svoje
najväčšie tajomstvá. Pred ním vylievajú svoje slzy. Je
človekom, ktorého slovo padá do srdca s váhou Božej
autority a preniká duše silou viery.
Janko, už 8 rokov ako jeden z mála vyvolených sa pohybuješ
na miestach, kam sa bežný človek nedostane. Si pri najvyššom
pastierovi, pripravuješ jeho vystúpenia, sprevádzaš ho na jeho
cestách, ale ver, že si aj doma, v našich srdciach, mysliach,
modlitbách. Prajeme Ti do ďalších rokov – nech pevné zdravie, hojnosť milostí, lásky Nebeského Otca i darov Ducha
Svätého Ti i naďalej pomáhajú kráčať vo svetle Evanjelia.
Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie, Matky
kňazov, sú Tvojou každodennou posilou, odmenou a vďakou.
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VÝSTAVBA V PRIEMYSELNEJ ZÓNE.
Všetkým nám je známe, že pozemky pri železničnej trati sú určené
podľa územného plánu obce (UPo) na výrobné účely. Vieme, že
majitelia jedného z pozemkov chceli postaviť na pozemku v ich
vlastníctve prístrešok s prenosnou betonárkou, čo bolo zamietnuté.
Teraz majitelia pozemku zmenili plány na výrobno-skladovú halu
s technologickou linkou. Chcem informovať všetkých občanov,
nakoľko sa udialo toho okolo tejto výtavby veľa a hlavne padlo veľa
neoprávnených urážok. Obec od r. 2007 má schválený UPo, ktorý
musí dodržiavať a pristupovať v zmysle tohoto UPo k stanovisku
a vyjadrovaní sa obce k zámerom výstavby. Stavebník je povinný pred
výstavbou predložiť obci projektovú dokumentáciu so všetkým čo
k nej patrí - vyjadrenia a stanoviská, požiadať o vyjadrenie obec,
zaplatiť správny poplatok. Následne obec postúpi dokumentáciu na
spoločný stavebný úrad (SOcU.) V tomto prípade po splnení všetkých
podmienok stavebníkmi, dokumentácia bola mnou, zákonom
stanovenom termíne zaslaná SOcU, ktorý koná v zmysle zákona.
V zmysle zákona je možné, aby bol účastníkom stavebného konania
každý, koho práva môžu byť dotknuté. Túto skutočnosť som využila.
Dňa 26. 6. 2019 o 9,30 h bude konanie spojené s miestnym
zisťovaním na Obecnom úrade Pažiť, kde sa môžu zúčastniť všetci
občania, ktorých práva môžu byť dotknuté a podať svoje námietky
k návrhu. Oznámenie o začatí konania o dodatočnom stavebnom
povolení stavby je zverejnené v úradnej tabuli OcÚ. Tak veríme, že
občania využijú túto možnosť a uvedeného zisťovania sa zúčastnia.
Obec vydala súhlasné stanovisko k výstavbe, nakoľko je v súlade
s UPo. K výstavbe dala aj podmienky, ktoré stavebníci musia dodržať.
Stavebné konanie vedené verejnou vyhláškou, vytvorenie zeleného
pásu v ochrannej zóne s izolačnou funkciou, dobudovanie miestnej
komunikácie, iné osadenie haly, ako je uvedené v projektovej
dokumentácii.
VODNÝ TOK PAŽIŤ
V roku 1978 bol potok upravený, v r. 1980 prešiel do správy Povodia
Váhu Piešťany, závod Topoľčany. Požiadala som vedenie Povodia
k vyčisteniu potoka, ktorý sa nečistil viac ako 25 rokov, nakoľko
situácia na konci obce od s. č. 66 po cintorín bola zlá. Požiadavke bolo
po obhliadke so zástupcami z Povodia Váhu vyhovené. Prosím vás,
potok nie je odpadkový kôš. Nevhadzujte tam, čo tam nepatrí. JE
VYČISTENÝ.
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ODPADY V NAŠEJ OBCI
Kontajnery – boli. Občanov potešili, mňa nie. Vôbec si niektorí z nás
nechcú uvedomiť k čomu veľkoobjemové kontejnery slúžia. Určite
tam neparia hrnce, pneumatiky, plastové vedrá, hlina, pokosená tráva,
papier, plasty, atď. Áno, všetko to bolo nahádzané v kontajneroch na
veľkoobjemový odpad. A k tomu ešte dve chladničky. Pritom 4 dni
predtým odvážali z obce vyradený elektroodpad. Teraz spozornite,
keby pracovník nevyhodil zo stavebného odpadu odpad, ktorý tam
nepatrí, zaplatíme za vývoz kontajnerov o 240,40 € viac. Myslíte, že
to za to stojí? Tiež ďakujem p. Tóthovi, poslancovi OZ za odvezenie
20tich pneumatík do zberného miesta opotrebovaných pneumatík.
Každý občan môže tieto pneumatiky zdarma odovzdať v hociktorom
pneuservise, preto vás prosím aby ste ich odovzdali tam a nie do
kontajnerov, alebo na miesta kde nepatria. Dlhý čas som si pri
kontajneroch odstála a viedla s niektorými z vás dialóg. Občania sa
vyjadrili, že nech zdvihneme poplatok a neriešime kto tam čo
vhadzuje. Vyjadrenie na zasadnutí OZ od občanov boli opačné - nič
iné nevieme, len zdvihnúť poplatok, to je najľahšie. Tak čo na to
povedať? Ako to riešiť? Čakáme na Vaše návrhy!
OHORKY Z CIGARIET
patria k najčastejším odpadkom, ktoré ľudia odhadzujú na chodníky
a trávniky.Zlozvykom fajčiarov je hádzanie ohorkov do kanalizačných
odpadov. Cigaretové nedopalky nás hnevajú všetkých. Sú na
zastávkach, verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách,
všade. Zamyslime sa, že ten neporiadok musí niekto upratať. Jeden
deň som so zamestnancom zametala cesty. Od kostola po úrad,
následne za 8 dní pribudlo 36 ohorkov. Čo vy fajčiari na to? A ešte ohorky sú na prvý pohľad odpady, ako každý iný, ale sú také, ktoré
obsahujú toxíny a jedy, ktoré zachytáva filter pri fajčení. Okrem
tohoto, sú nedopalky potencionálnym zdrojom požiaru. Prosím Vás
fajčiari, máte chuť fajčiť? Fajčite, ale doma a ohorky dajte kam
patria. Do popolníka, do smetnej nádoby. Nie na verejné priestranstvá.
ZEMETANIE
Máme pozametané - hlavná cesta zametacím autom zo správy ciest.
Miestne komunikácie a chodníky - ďakujeme spoluobčanom, ktorým
nie je jedno ako obec vyzerá a kľudne vezmú do ruky motyku, hrable,
kosačku, metlu a pravidelne vyčistia aj pred plotom svojej
nehnuteľnosti.
Milí spoluobčania, úplne vážne ĎAKUJEME.
HESLO PAŽITE
TRIEĎME ODPAD – MÁ TO ZMYSEL
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KANALIZÁCIA ČOV SEVER
Reklamácia k stavu verejných priestranstiev po vyhotovení diela.
Dňa 04. 04. 2019 som zaslala Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti a. s. Nitra reklamáciu – žiadosť o riešenie zlej situácie
v obci po vybudovaní kanalizácie. Investor sa mojou žiadosťou
zaoberal a dňa 07. 05. 2019 sa konala pochôdzka po obci za účasti
zástupcu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Nitra
a zástupcu Doprastavu a. s. Bratislava. Z pochôdzky bol vypracovaný
záznam a dohodnutý termín odstránenia vád najneskôr do 15. 06.
2019, ktorý už viem že nesplnili. Dnes už ale viem, že s niektorými
vadami sa nebudú zaoberať lebo
1. bol podpísaný protokol „bez závad“ zo strany predchádzajúceho
štatutára obce
2. závady na ceste III/1759 musia byť riešené so správcom
komunikácie, nie s obcou
3. poklopy sú osadené správne, vydávajú bežné zvuky podľa
materiálu, kov o kov
4. skládku zeminy na obecnom pozemku za pekárňou už odstránili
Kolaudácia. Dňa 14. 05. 2019 sa konala na základe nariadenia
špeciálneho stavebného úradu
na čistiarni odpadových vôd
Partizánske kolaudácia stavby „ČOV Sever Región Partizánske –
odvedenie odpadových vôd“, na ktorej som sa zúčastnila. Stavba je
po technickej stránke zhotovená správne, všetky merania a výsledky
sú v poriadku. Stavba bola skolaudovaná a daná do riadneho
užívania. Terénne úpravy po stavbe neboli súčasťou kolaudácie.
Zároveň nás vyzvali k pripájaniu. V obci Pažiť bolo vybudovaných
142 kanalizačných odbočení. K 30. 4. 2019 ZsVS eviduje
20 uzatvorených zmlúv a pripojení na kanalizáciu, čo predstavuje
11,45 % podiel pripojenia. Upozornili nás, že do 5 rokov musí ZsVS
pre EÚ garantovať 85% pripojenosť.
Pripájanie – do každej domácnosti boli doručené oznámenia ako
postupovať. Povinnosť pripojiť sa máme do r. 2021. Nie je potrebné
vybavovať ohlásenie drobnej stavby, nakoľko každá prípojka
k rodinnému domu je súčasťou stavebného povolenia.
Upozorňujeme občanov, že sme boli upozornení na konanie
niektorých z vás, ktorí bez toho, že by boli pripojený na kanalizáciu,
vypúšťajú obsah žumpy do kanalizácie. Toto konanie je zakázané.
ZsVs pri zistení bude občanov pokutovať.
HESLO PAŽITE
TRIEĎME ODPAD – MÁ TO ZMYSEL
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ČERPANIE ROZPOČTU K 31. 03. 2019
Podľa vyjadrenia občanov na zasadnutí obecného zastupiteľstva
nemusíme podávať také podrobné informácie (po položkách). Tak
niečo skrátime, sčítame položky podľa kategórií.
Príjmy
Upravený rozpočet
Výnos dane
169.183,00
Daň z pozemkov, stavieb
7.265,56
Daň za psa, Vývoz odpadu
7.184,00
Príjmy z nájmu
28.750,00
Poplatky
3.591,00
Odvody z hier
0,00
Vratky
400,00
Bežné transfery
9.161,20
Bežné príjmy spolu
225.534,76
Kapitálové príjmy spolu
0,00
Finančné operácie spolu
0,00
Príjmy spolu
225.534,76
Výdaje
0111 aparát
93.456,00
Mzdy, odmeny,
44.446,00
Odvody – sociálna, zdravotná p.
14.530,00
cestovné
700,00
energie, vodné, telekomunikačné
5.400,00
vš.materiál, knihy, reprezentačné
2.200,00
servis, údržba
10.550,00
služby, stravovanie, poistné, dohody
8.760,00
odstupné
5.670,00
Transfer – členské
1.200,00
0112 Poplatky bankám, úroky
5.000,00
0510 Nakladanie s odpadmi
7.700,00
0620 Rozvoj obce, materiál, služby
11.400,00
0640 Verejné osvetlenie, energie, materiál
4.700,00
0810 Šport, transfer TJ
1.000,00
0820 Kultúra, materiál,služby
2.500,00
0840 Náboženské a iné spoločenské služby 6.330,00
09111predprimárne vzdelávanie
s bežnou starostlivosťou
50.024,20
mzdy, odmeny
26.550,00
odvody
8.915,00
cestovné
500,00
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Skutočnosť
48.724,97
21,28
197,45
7.601,55
1.116,40
5,39
0,00
5.204,31
62.871,35
0,00
0,00
62.871,35
24.215,61
7.572,91
3.561,63
61,86
2.950,51
1.716,13
177,37
2.240,44
5.757,76
130,00
1.247,50
1.876,28
6.589,18
916,83
794,76

12.303,08
6.802,88
2.409,40
136,14

TRIEĎME ODPAD – MÁ TO ZMYSEL

PAŽITSKÉ ZVESTI

Výdaje
energie, vodné, telekomunikačné
vybavenie, materiál, knihy
Opravy
Služby, stravovanie, prídel do SF
Transfery
1020 Staroba , služby, transfer
Bežné výdavky spolu
Kapitálové výdavky spolu
Výdavkové finančné operácie
SPOLU

Upravený rozpočet
4.370,00
2.100,00
350,00
5.339,20
1,900,00
600,00
182.710,20
14.500,00
9 802,00
207.012,20

Skutočnosť
1.796,84
215,69
942,13

47.943,24
4.135,00
2.480,79
54.559,03

Zostatok finančných prostriedkov k 31. 3. 2019 - 64.658,67 €
Z toho účelovo viazané - rezervný fond 37 429,48 €, sociálny fond
217,91 €, finančná zábezpeka od nájomcov 13 776,00 €, fond opráv
2.672,00 €, vinkulácia voči ŠFRB – 3 645,54 €
Zostatok úveru k 31. 3. 2019 je vo výške 474.822,76 €.
Upozorňujeme občanov, že nie všetci zaplatili dane a poplatky na
rok 2019. Žiadame o nápravu tých čo zabudli.
OZNAM
VZN 8/2012 O OSTATNÝCH MIESTNYCH DANIACH
To VZN bolo schválené na OZ 12. 12. 2012 a platí od 01. 01. 2013.
Okrem iného je v ňom uvedená aj daň za užívanie verejného
priestranstva, čo sa rozumie pod osobitným užívaním, čo je daňovník
povinný. Verejným priestranstvom sú miestne komunikácie v celej
svojej dĺžke a šírke, chodníky, nezaknihované parcely v intraviláne
obce. Nakoľko sú občania, ktorí sa sťažujú, že niekto parkuje svoje
dve-tri autá na verejnom priestranstve, skladuje materiál na verejnom
priestranstve, žiadame Vás touto cestou o nápravu. Chápeme, keď je
to na krátku dobu, na prechodnú chvíľu…. Ale nonstop, nie je to
vhodné. Myslime, že verejné priestranstvo v zmysle zákona má byť
rovnako prístupné každému občanovi, rovnakým spôsobom. Keď ho
zaberá niekoho auto alebo materiál, má to druhý občan znemožnené.
Podľa uvedeného VZN sa vyberajú dane za psa, iné sa nevyberali. Ale
aj tak vás žiadame, rešpektujte jeho znenie.
HESLO PAŽITE
8

ĎAKUJEME
TRIEĎME ODPAD – MÁ TO ZMYSEL

PAŽITSKÉ ZVESTI

VYHODNOTENIE AKTIVÍT V NAŠEJ OBCI
Na „Sadenie mája“ – 30. 04. 2019 sme pomaly aj zabudli.... máme
mesiac jún.... prvý letný. Verím, že podujatie sa vám páčilo, že ste si
na guľáši alebo pivku a vínku pochutnali. Deti sa iste potešili
sladkostiam.... o zábavu sa postaral DJ Shuro a vyberal pesničky
podľa priania zúčastnených.... Odhad je, že nás bolo viac ako 100.
Deň matiek – program bol v podaní detí Materskej školy Pažiť
Základnej školy Veľké Uherce. Myslím, že mamičky, staré mamy
a babky sa potešili z básničiek, či pesničiek a scénok v podaní
ratolestí. Malo to však jednu chybu. Chýba ozvučenie, do budúcna sa
to musí riešiť. Bolo by fajn, keby ten čas tak neletel a tri hodinky
trvali dlhšie, ako trvali. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 60 žien, teší
nás to. Ženám zo skupiny Šípky ďakujeme za vytváranie atmosféry pri
posedení, mužom, že nás obslúžili a starali sa o nás pri posedení.
5. zasadnutie OZ – okrem poslancov OZ, starostky a HK bolo
prítomných 9 občanov.... veľa? Málo? Zvážte. Zasadnutia sa konajú,
v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a aby sa schválili
rôzne veci o ktorých nemôže rozhodnúť starostka, ale OZ. Kto chce
počuť informácie z prvej ruky snaží sa zúčastniť... kto nie, môže si
prečítať zápisnicu v úradnej tabuli obce alebo na stránke obce.
Deň detí – plán mať deň detí vo štvrtok nám kazili predpovede
počasia.... 01. 06. 2019 nám avízovali rodičia, žeby sa chceli zúčastniť
cesty rozprávkovým lesom v Partizánskom... vyhoveli sme a deň detí
v našej obci si najmladšia generácia mohla vychutnať v nedeľu 02. 06.
2019 – súťaže, hudba, výborná atmosféra.... ceny a sladkosti... verím
že potešili.
Divadlo - Daniel Hevier – Gabo Dušík POVOLANIE PÁPEŽ
Slovenský muzikál v Nitre nás ohúril. Reakcia na prestavenie bola
veľmi pozitívna, všetci zúčastnení sa tešia na ďalšie predstavenia. Do
obce bolo zakúpených 40 vstupeniek. V Pažiti bolo predaných 20ks,
ostatné záujmcom z okolia a bývalým Pažiťancom.
DO KONCA SEPTEMBRA CHCEME USKUTOČNIŤ
- VI. zasadnutie OZ, Leto na pažiti, výlet do Banskej Štiavnice.

HESLO PAŽITE
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POĎAKOVANIE,OZNAMY
DOPRAVNÉ ZNAČENIE V OBCI
CHÝBAJÚCE ZNAČKY - DAJ PREDNOSŤ JAZDE – z miestnej
komunikácie v priemyselnej zóne. ZÁKAZ VJAZDU VŠETKÝCH
VOZIDIEL v prvej ulici od cintorína pri s. č. 177 sú osadené na
základe dopravného pasportu obce z r. 2015. Veríme, že v budúcnosti
obec nebude musieť znova zakúpiť niektorú z nich. ZLE OSADENÁ
ZNAČKA - opravené osadenie vykonané, zabetónovanie do zeme.
DOM SMÚTKU
- UPRATANÝ. Ďakujem, ďakujem, ďakujem. Oslovila som ženy,
ktoré mohli išli. Bolo nás desať. Chápem, že nedá sa každému, idem
k lekárovi, niečo ma bolí, opatrujem vnúča. Viem, ale som vďačná, že
brigáda v dome smútku sa uskutočnila a upratalo sa všetko. Každá
miestnosť, každé okno, dvere, dlažba. A taktiež ďakujem za ostrihanú
zeleň.
- OPRAVENÉ WC. 10 rokov nefunkčný záchod je minulosťou.
Ďakujem nášmu spoluobčanovi za opravenie záchoda. Milan,
ďakujem. Verím, že pred zimou sa urobia kroky, aby nám to
nepomrzlo a vydržalo viac rokov. Oprava stála 102 €.
- OPRAVENÉ CHLADIARENSKÉ ZARIADENIE. Síce to trvalo
dlhšie ako som myslela, ale podarilo sa nájť podnikateľa, ktorý sa
venuje opravám chladiarenských zariadení tohoto typu. Trocha trvalo
kým zavítal ku nám. Potom čakal na súčiastky, ale teraz je už všetko
v poriadku. Chcela by som, aby sme to nemuseli využívať, ale život
je taký, kto sa narodí, musí aj zomrieť a jednoducho priestory domu
smútku a techniku musíme udžiavať funkčnú. Cena opravy 300,00 €.
OLYMPIÁDA DÔCHODCOV V PARTIZÁNSKOM
Dňa 29. júna 2019 sa uskutoční okresné kolo. Naši seniori sa prihlásili
a trénujú. Verím, že zažijú na podujatí krásne chvíle a budú spokojní,
že zvážili svoju účasť. Prajeme im veľa šťastia.
LETNÉ KINO 12. 07. 2019
MAS Stredné Ponitrie má pre obce k dispozícii LETNÉ KINO. V obci
sme prejavili záujem o zapožičanie na piatok 12. 07. 2019. Verím, že
počasie nám vyjde a strávime pekný večer v areáli MŠ, kde podujatie
máme v pláne uskutočniť. Názov filmu: Ženy v behu, žáner –
komédia, VSTUP – ZDARMA. Bližšie info = rozhlas, plagáty.
HESLO PAŽITE
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NÁVRATKY OD OBČANOV - ĎAKUJEME ZA PODNETY
Poklopy pred s. č. 1, 2 – vyjadrenie pri obhliadke pracovníkmi
Doprastavu a. s. – sú v poriadku a podľa normy.
Požiadavky do MŠ - riaditeľka MŠ bola informovaná ešte v mesiaci
apríl, že požiadavky sa budú riešiť v rámci možností cez letné
prázdniny. Majú záujem o nový vysávač, koberec a skrinky. O tomto
informovali aj na školskej rade 29. 05. zástupcu obce. Podľa
vyjadrenia RUVZ zo dňa 10. 06. 2019 je nutné ale vymeniť podlahu.
Chodník pred s. č. 65 - na túto časť chodníka som zaslala
reklamáciu ZsVS, nedostatok po kanalizácii.
Chodník - od MŠ po s. č. 66 - určite sa tento rok nebude opravovať.
Chodník smerom na cintorín - nie je v pláne t. č. vybudovať ani
takýto chodník - 1. musí sa dať vypracovať projektová
dokumentácia. 2. obec na výstavbu musí mať právoplatné stavebné
povolenie. Ako vám je všetkým známe, je nevyhnutné opraviť
chodník od s. č. 81–90. Tiež musíme vymeniť cestné obrubníky od
zastávky smerom k s. č. 19, aby voda z cesty netiekla do záhrad.
Miestny rozhlas od s. č. 179 – 193. Nakoľko obec nemá dostatok
finančných prostriedkov, musíte vyčkať. Obec by rada získavala
financie na aktivity z dotácií. Občania, ktorí zaslali požiadavku
a chýba im rozhlas, nahláste svoje čísla mobilných telefónov na obec
a môžem vám oznamy zasielať sms správou.
Nakoľko sme na zasadnutiach OZ informovali, že obec chce žiadať
o dotácie dali sme vypracovať projektové dokumentácie
k rekonštrukcii budov – kultúrny dom a obecná budova, kde je
materská škola, knižnica, klub dôchodcov a priestory TJ.
Projektová dokumentácia kultúrny dom – vypracovaná, podané
žiadosti na inštitúcie o vyjadrenie a následne stavebné povolenie.
Keď nám SOcU Partizánske vydá stavebné povolenie môžeme hľadať
výzvy a podať žiadosť o finančné prostriedky.
Materská škola – máme problém. Odbočka ku kanalizácii pred MŠ je
osadená v hĺbke 55 cm (veľmi zle, takpovediac nefunkčná prípojka
pre nás). Situáciu nám to veľmi skomplikovalo, nakoľko sme
zvažovali celú obecnú budovu napojiť ku kanalizácii. Projekty sa
doriešia podľa vyjadrenia ZsVS, kam som podala k uvedenej odbočke
reklamáciu. Postupne zvážime ako postupovať ďalej a podľa toho
projektant vkreslí odvod splaškov. V budovaní obec bude postupovať
podľa dostupných financií.
HESLO PAŽITE
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TELOVÝCHOVNÉ OKIENKO
Dňa 13. 6. 2019 na pracovnej porade som sa spolu s poslancami OZ
stretla s predsedkyňou TJ Pažiť a hospodárom TJ, ktorí nám podali
informáciu o čerpaní dotácie, ktorú im poskytla obec a o plánoch
s futbalom na ďaľšie obdobie. Týmto oznamujeme priaznivcom, že
pod terajším vedením FUTBAL KONČÍ. Začiatkom tohoto roka sa
predseda vzdal postu a do vedenia bola zvolená jeho dcéra. Mužstvo
futbalistov Pažiť priviedla do konca sezóny 2018/2019 a po zvážení
oznámila obci, že Pažiť nemá hráčov, ktorí by mali záujem
pokračovať v sezóne 2019/2020. Z toho dôvodu sa činnosť ukončuje.
Ďakujeme všetkým za čas, ktorý venovali futbalu. Zároveň oznámili,
že do 26. 6. 2019 je potrebné prihlásiť sa do súťaže. Keďže terajšie
vedenie ukončuje svoju činnosť, žiadame občanov, ak majú záujem
v ich práci pokračovať nech sa ozvú. Informácie od končiaceho
vedenia ale nie sú pozitívne - Pažiť nemá hráčov. Teraz zo
zaregistrovaných 20-tich hráčov prišlo hrať 9-11 ale aj 7 a to už bola
prehra kontumačne a pokuta 100 €. Nevieme, či sa dá zabezpečiť
potrebný stav hráčov za tak krátky čas, alebo zvážiť prihlásenie
budúci rok, ak sa situácia zlepší. Samozrejme futbalové ihrisko zatiaľ
môže slúžiť našim deťom a obec zabezpečí kosenie. Očakávame od
vás návrhy.
TABUĽKA JAR 2019 VIII. FUTBALOVÁ LIGA MUŽOV
1. Brodzany
18 16 1
1
73:17
49
2. Malé Kršteňany 18 13 2
3
68:23
41
3. Nadlice
18 13 2
3
58:26
41
4. Veľké Kršteňany 18 8 1
9
38:33
25
5. Radobica
18 7 2
9
31:43
23
6. Hradište
18 5 6
7
36:40
21
7. Pažiť
18 4 3
11 28:48
15
8. Návojovce
18 4 3
11 24:55
15
9. Malé Uherce
18 4 3
11 28:63
15
10.Malé Bielice
18 3 3
12 35:71
12
Ďakujeme výboru TJ za ich prácu a futbalistom za reprezentáciu.
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