
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    
 

 

 

Z á p i s n i c a číslo 11/2015  

z OZ konaného dňa 10. decembra 2015 o 18.00 hod. 

v kultúrnom dome vo Veľkej Pake 
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Z á p i s n i c a  číslo 11/2015 
napísaná na 11. zasadaní obecného zastupiteľstva,  

konanom dňa 10.12.2015 o 18.00 hod. 
v kultúrnom dome vo Veľkej Pake 

 
 

Prítomní : 
 

Ivan Seňan ml.           starosta obce  
Milan Žilinský            zástupca starostu  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva : 
 
Alexander Hunka 
Ing. Ladislav Kalina 
Alena Kosťová 
Ivan Seňan st. 
 
Štefan Szelle sa dostavil a vstúpil do rokovania pri treťom bode. 
Bc. Vojtech Ravasz   hlavný kontrolór obce. 
Ing. Július Varga sa ospravedlnil . 
 
Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny. 
 
                 Zasadanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Ivan 
Seňan, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že sú prítomní šiesti poslanci, 
preto zasadanie vyhlásil za uznášania schopné. 

 
 
 

    P. starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, pričom dal návrh na 
doplnenie o bod: Odmeny poslancov OZ. 

 
       Program bol po doplnení nasledujúci: 
 

    1.   Otvorenie 

   2.   Voľba návrhovej komisie 

   3.   Kontrola plnenia vlastných uznesení 

   4.   Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach    

         a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

         č. 4/2012 

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

   6.  Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

   7.  Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016 
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   8.   Prerokovanie platu starostu 

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

  10.  Odmeny poslancov OZ 

  11.  Rôzne 

 12.   Diskusia 

 13.  Návrh uznesenia 

 14.  Záver 

 

       
 Poslanci obecného zastupiteľstva  j e d n o h l a s n e  schválili doplnený  
program  zasadania. 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: 
 
Milan Žilinský                                                        Ing. Ladislav Kalina 
 
Zapisovateľka: Rozália Gašpareková  
 
 

       2. Voľba návrhovej komisie: 
 
P. starosta Seňan navrhol nasledovné  zloženie návrhovej komisie: 
 
Predseda:  Alena Kosťová 
Členovia:   Alexander Hunka  
                     Ivan Seňan, st. 
 
Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e    súhlasilo so zložením  
návrhovej komisie. 

 
      3. Kontrola plnenia vlastných uznesení 
 
      P. starosta Seňan požiadal poslancov, aby sa vyjadrili k otvoreniu územného   
      plánu obce, pričom dodal, že po konzultácii s p. Nagyovou, ktorá má na  
      starosti v obci stavebný úrad, dospeli k tomu, že by sa mohol ÚP otvárať aj  
      podľa jednotlivých lokalít. 
      P. poslanec Žilinský sa vyjadril, že nevie či by to fungovalo podľa lokalít,  
      lebo celý proces vybavovania ÚP je dosť náročný . 
      P. poslanec Hunka dodal, že nemá zmysel otvárať ÚP po lokalitách. Mali by     
      sa rozhodnúť či otvoria alebo nie. Pokračoval tým, že občania odovzdali   
      žiadosti a už na viacerých rokovaniach sa bavili aj o tom , že to budú  
      financovať, prečo by teda neotvorili ÚP obce. 
      P. poslankyňa Kosťová sa vyjadrila, že by sa mali rozhodnúť či chcú rozvoj      
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      v obci alebo nie. Položila aj otázku keď otvoria ÚP môžu ho aj zavrieť  
      v prípade, že sa nedohodnú so žiadateľmi? 
      P. starosta Seňan povedal, že áno. 
      P. poslanec Ing . Kalina bol názoru, nech otvoria ÚP kompletne. 
      P. poslanec Žilinský sa vyjadril, že by mali stanoviť pravidlá na  
      financovanie celého procesu. 
      P. starosta Seňan  povedal, že  stavebná a finančná komisia môžu na tom  
      začať pracovať. 
      Občan obce p. Pavlíček sa prihlásil o slovo, opýtal sa či môžu vedieť   
      približne aká by bola cena? 
      P. starosta Seňan vysvetlil , že najskôr musia pozbierať všetky  žiadosti,  
      následne odovzdať ďalej realizátorovi, a ten sa vyjadrí o cene. Keď budú  
      stanovené pravidlá, tak sa zapracujú do zmluvy. 
      P. poslanec Hunka navrhol, aby stanovili termín  na vypracovanie pravidiel 
      a to do budúceho zastupiteľstva. 
 
      P. starosta Seňan  dal návrh na hlasovanie. 
 
      Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e    schválilo začatie obstarávania  
      zmien a doplnkov územného plánu obce Veľká Paka. 
 
 
      4. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych    
      daniach  a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné  
      stavebné odpady č. 4/2012 
 
      P. starosta Seňan informoval prítomných o tom, že do VZN obec musela  
      zapracovať sadzbu za drobný stavebný odpad, kvôli zmene zákona.  
      Mierne sú  zvýšené aj sadzby za odvoz komunálneho odpadu,  
      kvôli tomu, aby občania v budúcnosti nepocítili prudké  zvyšovanie pri   
      ukončení skládky odpadov v Čukárskej Pake. 
      P. poslanec Hunka sa opýtal či je to potrebné od januára? 
      P. starosta Seňan povedal, že áno, čo potvrdil aj hl. kontrolór obce.  
      Pán starosta navrhol, aby hlasovali o návrhu zmien. 
 
     Obecné  zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne: 
      za: 5 
      proti : 0 
      zdržal sa : 1/ Kosťová/ 
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     5. Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na  
          rok 2016 
 
     P. starosta Seňan navrhol ponechať sumu na úrovni predchádzajúceho r. 
     P. poslanec Szelle sa vyjadril, že obec dotuje vodovod aj kanalizáciu, preto  
     navrhuje, do troch mesiacov vypracovať analýzu napojenia občanov. 
     P. starosta Seňan vyhlásil, že napriek tomu, že bola havária vo vodnom  
     zdroji na čerpadlách a museli meniť veľké čerpadlo, ku koncu septembra to  
     nevyzeralo tak, že by mali byť v mínuse, a čo sa týka kanalizácie, samozrejme  
     by bol rád keby sa občania napájali, ale nemôže ich súriť, pokiaľ nebude celá  
     kanalizácia skolaudovaná. 
     Pán starosta navrhol, aby hlasovali. 
 
     Obecné  zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne: 
      za: 5 
      proti : 0 
      zdržal sa : 1/ Žilinký, sa vyjadril, že podľa neho nie je potrebné odsúhlasiť  
      cenu, preto ani nebude hlasovať/ 
 
     6. Návrh rozpočtu obce na rok 2016 
 
     P. starosta Seňan  sa vyjadril, že rozpočet vypracovali spolu s pani  
     ekonómkou obce, predsedom finančnej komisie a hl. kontrolórom obce, bol  
     vyvesený  na úradných tabuliach a WEB stránke obce, od občanov neprišli  
     žiadne pripomienky, preto navrhuje rozpočet schváliť. 
     P. kontrolór Ravasz predniesol svoju správu k rozpočtu v ktorej navrhoval  
     jeho schválenie. Správa sa prikladá k zápisnici. 
 
     Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   schválilo to, 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. 
     
    Obecné  zastupiteľstvo  j e d n o h l a s n e schválilo rozpočet obce na rok 2016. 
 
     Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   zobralo na vedomie viacročný     
     rozpočet obce Veľká Paka na roky 2017-2018. 
 
 
 
     7. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016 
 
     P. kontrolór Ravasz predniesol plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. 
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     Plán sa prikladá k zápisnici. 
 
     Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   zobralo na vedomie plán   
     kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. 
 
     8. Prerokovanie platu starostu 
 
     P. starosta Seňan sa spýtal OZ, čí má opustiť miestnosť, pán poslanec Szelle  
     sa vyjadril, že na to nie je dôvod. 
     Predseda finančnej  komisie p. Szelle oboznámil prítomných s návrhom na  
     zvýšenie platu starostu o 40 % , pričom poukázal na to, čo všetko vykonal p.  
     starosta a navrhol, aby hlasovali o schválení . 
 
    Obecné  zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne: 
    za: 5 
    proti : 0 
    zdržal sa : 1 / Hunka/ 
 
 
     9. Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie) 
 
     P. kontrolór Ravasz vypracoval rozpočtové opatrenie č. 1/2015, o ktorom  
     oboznámil prítomných. K rozpočtovému opatreniu museli pristúpiť kvôli  
     financovaniu verejného osvetlenia - vysvetlil pán kontrolór. 
     Rozpočtové opatrenie č.1/2015 sa prikladá k zápisnici. 
 
    Obecné  zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne: 
    za: 6 
    proti : 0 
    zdržal sa : 0 
 
 
     10. Odmeny poslancov OZ 
 
     P. starosta Seňan vyhlásil, že rozdelenie odmien  vypracovala finančná  
     komisia v súlade so zásadami odmeňovania poslancov OZ.  
     Pán zástupca Žilinský sa vzdal odmeny. 
     P. starosta navrhol schválenie odmeny p. poslancovi Ing. Kalinovi  
     za vykonávanie činností okolo vodovodu a kanalizácie vo výške 1200€. 
 
     OZ    j e d n o h l a s n e   schválilo vyplatenie odmien navrhnutých starostom  
    obce poslancovi Ing. Ladislavovi Kalinovi vo výške 1200€. 
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     P. starosta navrhol schválenie odmeny p. poslancovi Szellemu za   
     administrátorské  práce  na webovej stránke obce vo výške 300€ . 
 
      Obecné  zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne: 
      za: 5 
      proti : 0 
      zdržal sa : 1 / Szelle/ 
 
     P. poslanec Szelle vyhlásil, že sa vzdáva svojej poslaneckej odmeny  
     v prospech TJ Družstevník Veľká Paka. 
     Občan obce p. T. Barányi sa vyjadril, že je to veľmi pekné, ale  
     keď pán poslanec chce darovať peniaze, nech dáva zo svojich a nie z  
     obecných. Pokračoval tým, že každý poslanec by sa mal vzdať svojej  
     odmeny a mali by financie rozdeliť medzi starými obyvateľmi. 
     P. starosta Seňan sa vyjadril, že sú to peniaze, ktoré si zaslúžia za svoju  
     prácu a ohodnotenie ani nekorešponduje s vynaloženým časom. 
 
     Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   zobralo na vedomie vyhlásenie p.     
     poslanca Szelleho o zrieknutí sa poslaneckých odmien v prospech TJ    
     Družstevník Veľká Paka. 
 
     Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   schválilo navýšenie príspevku pre  
     TJ Družstevník Veľká Paka v rozpočte na rok 2016 o 900€. 
 
     11. Rôzne 
 
      a/ Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Štefan Szelle     
           a Vlasta Szelleová 
 
      P. starosta Seňan oboznámil prítomných so žiadosťou a navrhol, aby    
      dali súhlasné stanovisko z dôvodu, že sa jedná o pozemok, ktorý sa  
      nachádza za pozemkami žiadateľov a obec ho nevie využiť. 
 
      Obecné  zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne: 
      za: 5 
      proti : 0 
      zdržal sa : 1 / Szelle/ 
 
 
      b/Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemkov- Robert Lászlo     
          a Silvia  Lászlová 
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      P. starosta Seňan oboznámil prítomných  zo žiadosťou a navrhol, aby   
      dali súhlasné stanovisko. 
 
      Obecné  zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne: 
      za: 5 
      proti : 0 
      zdržal sa : 1 / Szelle/ 
 
 
      c/ Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku- Viliam Thüringer    
           a Martina Thüringerová 
 
      P. starosta Seňan oboznámil prítomných  zo žiadosťou a navrhol, aby    
      dali súhlasné stanovisko. 
 
      Obecné  zastupiteľstvo hlasovalo nasledovne: 
      za: 5 
      proti : 0 
      zdržal sa : 1 / Szelle/ 
 
      d/Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Ladislav Valkó, nar.   
           3.7.1937 
 
      P. starosta Seňan predniesol žiadosť a navrhol, aby schválili odpredaj  
      podľa znaleckého posudku č. 412/2015 za cenu 14,64€/m2. Pokračoval   
      tým, že mali debatu s p. Ladislavom Valkom, ml., ktorému sa zdala  
      táto cena vysoká. Následne predniesol zákon o odpredaji obecných  
      pozemkov, kde sú stanovené podmienky predaja.  
      Požiadal občana p. L. Valka, st. nech sa k tomu vyjadrí. 
      Občan obce p. Valkó povedal, že už 300 rokov majú oplotené tie pozemky  
      a teraz prišli na to, že ešte nie sú vysporiadané. Vyjadril sa, že pozemky   
      kúpia nezávisle od ceny. 
 
      Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   schválilo 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. 
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      e/ Žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku –Grace 
 
      P. starosta Seňan oboznámil prítomných so žiadosťou v ktorej žiadajú  
      obec o poskytnutie vianočného príspevku vo výške 20€ pre zdravotne  
      a telesne postihnutých občanov. 
      P. poslanec Žilinský poznamenal, že  v žiadosti nie je vyšpecifikované  
      presne pre koho a koľkých občanov by sa to týkalo. 
      P. starosta Seňan povedal, že by vyplácali na základe rozhodnutia zo  
      sociálnej poisťovne. 
     P. poslanec Hunka sa opýtal, či to žiada organizácia pre seba v rámci    
     dotácie? 
     P. starosta Seňan povedal, že nie, žiada to od obce pre zdravotne a telesne   
     postihnutých obyvateľov obce. 
     P. poslanec Szelle poznamenal, že im chýbajú informácie a či na to vyčlenili  
     prostriedky v rozpočte. 
     P. poslanec Žilinský ešte raz zdôraznil, že treba určiť, za akých  
     podmienok budú poskytovať vianočný  príspevok. 
     P. starosta  Seňan povedal, že vyčlenili prostriedky v rozpočte a navrhol   
     preloženie žiadosti, s tým, že do žiadosti doplnia počet oprávnených.  
 
     Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   súhlasilo s preložením žiadosti. 
       
 
      f/ Ponuka na vytvorenie nového webového sídla pre obec Veľká Paka 
 
      P. starosta Seňan požiadal p. poslanca Szelleho, aby oboznámil prítomných  
      s možnosťami rozšírenia webového sídla obce. 
      P. poslanec Szelle sa vyjadril, že momentálna kapacita webovej stránky  
      obce je hraničná. Aktuálne má každý administrátor prístup ku  
      všetkým sekciám, nová stránka poskytuje viacej možností a zabezpečení. 
      Pokračoval tým, že obecný úrad aktívne využíva webovú stránku na  
      informovanie verejnosti.  
      P. starosta Seňan dodal, že aj on má radosť, keď vidí aká je vysoká  
      sledovanosť stránky oproti minulosti.  
      Povedal, že navrhuje schváliť rozšírenie, ktoré postačí na pár rokov. 
      P. poslanec Žilinský sa opýtal či sú na to v rozpočte naplánované financie? 
      P. poslanec Hunka sa opýtal koľko to bude stáť. 
      P. starosta Seňan sa vyjadril, že  v rozpočte sú naplánované výdavky  
      a ponuka je na 1 900,-€ , ale tá čiastka sa môže ešte znížiť, lebo  ponuka  
      obsahuje aj také služby, ktoré nepotrebujeme.  
      Pán starosta navrhol, aby hlasovali. 
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      Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   schválilo vytvorenie nového WEB    
      sídla obce Veľká Paka. 
 
  g/Návrh zmluvy ŠFRB 
 
  P. starosta Seňan informoval ostatných o tom, že sme obdržali úverovú  
  zmluvu so ŠFRB, ktorú navrhuje schváliť. 
 
  Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   schválilo zmluvu č. 200/532/2015        

  so ŠFRB o poskytnutí úveru na obstaranie nájomného bytového domu 12BJ    

kúpou a poverilo starostu podpisom zmluvy . 

   P. starosta Seňan informoval ostatných , že aj dotačné zmluvy už sú    
   pripravené. 
  
   P. poslanec Hunka navrhol, aby schválili aj tie. 
 
   Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   schválilo dotačné zmluvy   
   s MDVaRRSR č. 0188-PRB/2015 na obstaranie bytov a na obstaranie  
   technickej vybavenosti č. 0189-PRB/2015 a poverilo starostu popísaním zmlúv. 
 
 
    h/ Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK ,a.s. 
 
    P. starosta Seňan informoval, že obec musí do 31.03.2016  
    uzavrieť zmluvu s firmou, ktorá bude zabezpečovať separovaný zber  
    odpadu. Firmu ENVI-PAK, a. s. odporučilo združenie ZOHŽO. 
    P. poslanec Žilinský poznamenal, že možno nájdu druhú firmu s lepšími  
    podmienkami. Pokračoval s tým , že sa mu zdá, že zmluva, ktorú by uzavreli  
    je skoro nevypovedateľná a do konca marca ešte majú čas. 
    P. poslanec Hunka poznamenal, že budú výzvy na vybudovanie zberných  
    dvorov. 
 

  Obecné  zastupiteľstvo   j e d n o h l a s n e   súhlasilo s preložením uzatvorenia  

    zmluvy s ENVI-PAK, a. s. so sídlom Galvaniho 7/B, 82104 BA.  

 
 
     i/ Zmluva na poistenie obecného majetku 
 
     P. starosta Seňan informoval prítomných o tom, že uzatvoril poistnú zmluvu  
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     na obecný majetok s Komunálnou poisťovňou na základe sprostredkovania  
     cez PKF, ktorá bola vysúťažená združením ZMOŽO. 

 

 

     Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   zobralo na vedomie uzavretie   
     zmluvy na poistenie majetku obce s Komunálnou poisťovňou, na základe    
     sprostredkovania cez PKF, ktorá bola vysúťažená združením ZMOŽO. 
 
 
     j/ Poľovné združenie FALCO Veľká Paka 
 
     P. poslanec Žilinský, ktorý je aj predsedom poľovného združenia vysvetlil  
     ostatným, že poľovné združenie vykonáva poľovníctvo na poľovných  
     pozemkoch vo vlastníctve obce a chceli by v tom naďalej pokračovať, preto    
     potrebujú súhlas obce. Na vykonávanie povinností vo veciach poľovníctva  
     potrebuje ešte poverenie od starostu obce. 
 
     Obecné  zastupiteľstvo   j e d n o h l a s n e   súhlasilo s tým, aby výkon práva     
     poľovníctva na poľovných pozemkoch vo vlastníctve obce Veľká Paka      
     vykonávalo naďalej  poľovné združenie FALCO Veľká Paka, IČO:  35595175        
     a poverilo 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 . 
 
     k/ Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR 
 
      P. starosta Seňan informoval prítomných, že bol jednať u ŽSR o cene na  
      zriadenie vecných bremien na pozemky, ktoré sú dotknuté výstavbou   
      kanalizácie. Pôvodne žiadali 16,50€ za m2, jednaním sa podarilo znížiť cenu   
      na 3,60€, s tým, že obec by získala užívacie právo. 
      P. poslanec Žilinský navrhol, aby pán starosta pokračoval v jednaniach  
      a pokúsil sa ešte znížiť tú cenu. 
 
      Obecné  zastupiteľstvo  j e d n o h l a s n e súhlasilo s návrhom vyjednania 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 a poverilo starostu obce podpísaním zmluvy aj v prípade  
      neúspechu jednania. 
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     l/ Dodatok k zmluve o dielo na Rekonštrukciu verejného osvetlenia 
 
     P. starosta Seňan informoval ostatných, že nastal problém pri  
     verejnom osvetlení, spoločnosť Philips, nie je schopná dodať svietidlá na čas.  
     Firma, ktorá nám robí rekonštrukciu VO našla totožného výrobcu, ktorý by    
     dodal svietidlá do konca roka. Podmienkou je schválenie zmeny zo strany   
     SIEA a ministerstva. Následne bude potrebné podpísať dodatok k zmluve  
     z dôvodu zmeny svietidiel. Keď nám orgány neodobria zmenu, hrozí, že dielo    
     nebudeme vedieť ukončiť v čas. 
 
     Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e   zobralo na vedomie 
     prípadnú potrebu vytvorenia a podpísania dodatku k zmluve o dielo s firmou  
     Marian Zwinger – Elektro BAK , z dôvodu zmeny svietidiel. 
 
     12. Diskusia 
 
     Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných. 
 
     13. Návrhy uznesení 

    
   

 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     
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       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 
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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. 
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  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/ 
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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 / 
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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 
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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 
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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 . 
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 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 
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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. 
 

 

 

 

 

Po vyčerpaní programu rokovania a schválení uznesení starosta obce 
poďakoval prítomným za účasť a ukončil  zasadanie obecného zastupiteľstva. 

 

       

 

                                                                               Ivan   S e ň a n  

                                                                                 starosta obce      

 

 

 

 

 

Overovatelia:          Milan Žilinský 

 

 

 

                                Ing. Ladislav Kalina 

 

 

 

 

Zapísala:                 Rozália Gašpareková 

  


