
 
 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľká Paka  

 č. 11/2015 zo dňa 10.12.2015 
 
 
           Obecné zastupiteľstvo na svojom jedenástom zasadnutí prerokovalo:  

 
1.   Voľba návrhovej komisie 

2.   Kontrola plnenia vlastných uznesení 

3.   Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach    

      a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012 

4.   Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016 

5.   Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

6.   Plán kontrolnej činnosti HK obce na  I. polrok 2016 

7.   Prerokovanie platu starostu 

8.   Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie) 

9.   Odmeny poslancom OZ 

10.  Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Štefan Szelle a Vlasta Szelleová 

11. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemkov- Robert Lászlo a Silvia Lászlová 

12. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku- Viliam Thüringer a Martina   

      Thüringerová 

13. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Ladislav Valkó, nar. 3.7.1937 

14. Žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku –Grace 

15. Ponuka na vytvorenie nového webového sídla pre obec Veľká Paka 

16. Návrh zmluvy ŠFRB 

17. Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK ,a.s. 

18. Zmluva na poistenie obecného majetku 

19. Poľovné združenie FALCO Veľká Paka 

20. Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR 

21. Dodatok k zmluve o dielo na Rekonštrukciu verejného osvetlenia 

 
 1.  Voľba návrhovej komisie 

Uznesenie č. 85 
 
 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

  volí: 

 

     a) predsedu návrhovej komisie: Alena Kosťová 

     b) členov komisie: Ivan Seňan,st. , Alexander Hunka 

 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti: 0 

 zdržal sa:0 



 

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení 

Uznesenie č. 86 
 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:  

 

schvaľuje začatie obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce V. Paka od 1.1.2016. 

Náklady spojené s obstarávaním zmien a doplnkov si budú žiadatelia financovať samostatne. 

Obec pripraví podmienky a pravidlá financovania do nasledujúceho zastupiteľstva. 

Možnosťou podávania žiadostí do 29.02.2016 . 

Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti: 0 

 zdržal sa:0 

 

3. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach      

a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012 

Uznesenie č. 87 
 
 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o miestnych daniach        

 a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení   

 a dopĺňa VZN č. 4/2012 

  

 Hlasovanie :   

 za: 5 

 proti : 0 

 zdržal sa : 1/ Kosťová/ 

 

4. Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016 

Uznesenie č. 88 
 
 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

  A/ určuje cenu za  distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016   

  nasledovne : za distribúciu pitnej vody  0,3495  Eur/m3 

                       za  dodávku pitnej  vody 0,4649 Eur/m3 

  B/ navrhuje spracovanie analýzy o tom, kto je napojený na verejný vodovod a na verejnú   

   kanalizáciu 

  Hlasovanie :   

   za: 5 

   proti : 0 



   zdržal sa : 1 /Žilinský/ 

 

 

 5.   Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

Uznesenie č. 89 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

A/ schvaľuje, že nebude zostavovať programový rozpočet obce Veľká Paka od roku 2016, 

podľa §4, ods. 5, zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

B/ schvaľuje rozpočet obce Veľká Paka na rok 2016. 

 C/ berie na vedomie  viacročný rozpočet obce Veľká Paka na roky 2017-2018. 

  Hlasovanie :   

  za: 6 

  proti : 0 

  zdržal sa : 0 

 

 

6.   Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016 

Uznesenie č. 90 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016. 

 

 

7.   Prerokovanie platu starostu 

Uznesenie č. 91 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 
u r č u j e 

plat starostu obce Veľká Paka v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 1.982,00 € v súlade so 

zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a 

primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.2016 

 

Výpočet mesačného platu starostu obce: 

mesačný plat starostu sa vypočíta nasledovne: 

858,00 €                                                            x                      1,65               +                    40 % 

priemerná mesačná mzda zamestnanca  

v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok                          koeficient                               zvýšenie 

 

858,00 € x 1,65 = 1.415,70 € 

zvýšenie o 40 % =   566,28 € 

________________________ 



                                1.981,98 € 

Plat mesačne 1.982,00 € 

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor. 

 
 
 Hlasovanie :   

 za: 5 

 proti : 0 

 zdržal sa : 1 / Hunka/ 

 

 

8.   Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie) 

Uznesenie č. 92 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č. 1/2015. 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

 

9.   Odmeny poslancom OZ 

Uznesenie č. 93 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

A) berie na vedomie návrh finančnej komisie odmien poslancov OZ v súlade so 

Zásadami odmeňovania poslancov OZ. 

B) schvaľuje vyplatenie odmien navrhnutých starostom obce poslancovi Ing. Ladislavovi 

Kalinovi vo výške 1200€. 

C) schvaľuje vyplatenie odmien navrhnutých starostom obce poslancovi Štefanovi 

Szellemu vo výške 300€. 

D) berie na vedomie vyhlásenie p. poslanca Szelleho o zrieknutí sa poslaneckých 

odmien v prospech TJ Družstevník Veľká Paka 

E) schvaľuje navýšenie príspevku pre TJ Družstevník Veľká Paka v rozpočte na rok 

2016 o 900€. 

 

 

   Hlasovanie :   

    za: 6 

    proti : 0 

    zdržal sa : 0 

 

 

 



10.   Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Štefan Szelle a Vlasta Szelleová 

Uznesenie č. 94 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

súhlasí s odpredajom pozemku registra ,,C,, p.č. 39/1 o výmere 89 m2 v katastrálnom území 

Čukárska Paka vo vlastníctve SPF, pre p. Štefana Szelleho a p. Vlastu Szelleovú 

 Hlasovanie :   

 za: 5 

 proti : 0 

 zdržal sa : 1/ Szelle / 

 

11. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemkov - Robert Lászlo a Silvia Lászlová 

Uznesenie č. 95 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

súhlasí s odpredajom pozemkov registra ,,C,,p.č. 39/11 o výmere 137 m2  a p.č. 39/10 

o výmere 13m2 v katastrálnom území Čukárska Paka vo vlastníctve SPF pre p. Roberta 

Lászloa a p. Silvii Lászlovej 

 Hlasovanie :   

 za:5  

 proti :0  

 zdržal sa : 1/ Szelle / 

 

12. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku - Viliam Thüringer a Martina   

      Thüringerová 

Uznesenie č. 96 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

súhlasí s odpredajom pozemku registra ,,C,,p.č. 39/12 o výmere 98 m2 v katastrálnom území 

Čukárska Paka vo vlastníctve SPF pre p.Viliama Thuringera  a p.Martiny Thuringerovej 

 Hlasovanie :   

 za: 5 

 proti : 0 

 zdržal sa :1 / Szelle /  

 

13. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Ladislav Valkó, nar. 3.7.1937 

Uznesenie č. 97 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

schvaľuje odpredaj obecných pozemkov p.č. 192/34 o výmere 32 m2 na LV č. 1072 a p.č. 

192/35 o výmere 20 m2 na LV č. 1072 v katastrálnom území Veľká Paka. Na základe 

znaleckého posudku č. 412/2015 za cenu 14,64€/m2.  

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

 



14. Žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku – OZ Grace 

Uznesenie č. 98 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

prekladá žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku pre zdravotne a telesne postihnutých 

s trvalým bydliskom vo Veľkej Pake ,  s tým , že do žiadosti doplnia počet oprávnených 

občanov. 

 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

15. Ponuka na vytvorenie nového webového sídla pre obec Veľká Paka 

Uznesenie č. 99 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

schvaľuje vytvorenie nového WEB sídla obce Veľká Paka.  

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

 

16. Návrh zmluvy ŠFRB 

Uznesenie č. 100 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

A) schvaľuje zmluvu č. 200/532/2015 so ŠFRB o poskytnutí úveru na obstaranie 

nájomného bytového domu 12BJ kúpou. 

B) poveruje starostu podpísaním zmluvy. 

C) schvaľuje dotačné zmluvy s MDVaRRSR na obstaranie nájomných bytov č.0188-

PRB/2015 a na obstaranie technickej vybavenosti č. 0189-PRB/2015 

D) poveruje starostu podpísaním dotačných zmlúv 

 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

 

 

 

 

 

 



17. Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK, a.s. 

Uznesenie č. 101 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

A) prekladá uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve č.Z10122015124 s ENVI-PAK, a.s. so 

sídlom Galvaniho 7/B, 82104 BA.  

B) prekladá uzatvorenie riadnej zmluvy na zabezpečenie zberu separovaného odpadu po 

obdržaní autorizácie od MŽP SR . 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

18. Zmluva na poistenie obecného majetku 

 

Uznesenie č. 102 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie uzavretie zmluvy na poistenie majetku obce s Komunálnou poisťovňou, na 

základe sprostredkovania cez PKF, ktorá bola vysúťažená združením ZMOŽO. 

 

 

 

19. Poľovné združenie FALCO Veľká Paka 

Uznesenie č. 103 
 
 

 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:     

 A /súhlasí s tým, aby výkon práva poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve           

      obce Veľká Paka  vykonávalo naďalej  poľovné združenie FALCO Veľká Paka, IČO:  

      35595175. 

 B/ poveruje starostu obce Veľká Paka aby splnomocnil zástupcu starostu Milana    

     Žilinského zastupovaním obce Veľká Paka v plnom rozsahu vlastníckych práv   

     a  povinností vo veciach poľovníctva v zmysle zákona o poľovníctve a s tým súvisiacich  

     právnych predpisov  

 Splnomocnenec je na základe  splnomocnenia  oprávnený najmä: 

a) zvolávať v zmysle §5 ods. 3 zákona o poľovníctve zhromaždenia vlastníkov 

poľovných pozemkov, na týchto zhromaždeniach  sa zúčastňovať, hlasovať a byť 

volený, 

b) podávať návrhy, žiadosti a odvolania vo veciach poľovníctva a preberať  písomnosti 

súvisiace s poľovníctvom, 



c) udeliť v zmysle § 33a Občianskeho zákonníka v platnom znení  splnomocnenie  inej 

osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa vo veci zvolávania 

zhromaždenia  vlastníkov poľovných pozemkov v zmysle § 5 ods. 3 zákona 

o poľovníctve, 

d) voliť splnomocnencov na zastupovanie vlastníkov poľovných pozemkov v zmysle § 

5 ods. 7 zákona o poľovníctve. 

  Splnomocnenec je na základe tohto splnomocnenia oprávnený vykonávať všetko      

  potrebné, čo považuje na výkon tohto splnomocnenia za žiadúce. 

  Splnomocnenec je povinný v mene  splnomocniteľa konať tak, aby spoločný poľovný revír    

  Veľká Paka, mohlo naďalej užívať Poľovné združenie FALCO Veľká Paka, IČO  

  35595175. 

 

Hlasovanie :   

 za: 5 

 proti : 0 

 zdržal sa : 1 /Žilinský / 

 

20. Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR 

 

Uznesenie č. 104 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

A/navrhuje vyjednanie nižšej sumy na zriadenie vecných bremien na pozemky dotknuté    

    výstavbou kanalizácie podľa GPč.35021934-281/2015 a č. 35021934-282/2015, ako je  

    návrh ŽSR 3,60€ /m2. 

B/poveruje starostu obce podpísaním zmluvy aj v prípade neúspechu jednania 

 

Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

21.Dodatok k zmluve o dielo na Rekonštrukciu verejného osvetlenia 

 

Uznesenie č. 105 
 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie prípadnú potrebu vytvorenia a podpísania dodatku k zmluve o dielo 

s firmou Marian Zwinger – Elektro BAK , z dôvodu zmeny svietidiel 

 


