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Z á p i s n i c a    číslo 15/2016 
napísaná na 15. zasadaní obecného zastupiteľstva, konanom dňa 

30.06.2016 o 18.00 hod. 
v kultúrnom dome vo Veľkej Pake 

 
 

Prítomní: 
 

Ivan Seňan ml.           starosta obce  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 
 Alexander Hunka 
 Ladislav Kalina , Ing. 
 Alena Kosťová 
 Ivan Seňan st. 
 Štefan Szelle 
 Milan Žilinský 
 
Poslanec p. Ing. Július  Varga svoju neúčasť na zasadaní obecného 
zastupiteľstva ospravedlnil.  
Ďalej bol prítomný kontrolór obce p. Bc. Vojtech Ravasz. 
Ostatní prítomní podľa priloženej prezenčnej listiny . 
 
                 Zasadanie obecného zastupiteľstva zahájil starosta obce p. Ivan 
Seňan, ktorý privítal prítomných a skonštatoval, že je prítomná nadpolovičná 
väčšina poslancov obecného zastupiteľstva, preto toto zasadanie vyhlásil za 
uznášania schopné.  
Pán starosta Seňan  navrhol , aby hlasovali o vyhotovení  zvukových 
a obrazových záznamov  z rokovania. 
 
Poslanci hlasovali  nasledovne : 
       za: 5 
       proti : 0 
       zdržal sa : 1 /Hunka/ 
 
P. starosta Seňan oboznámil prítomných, že zo zasadnutia OZ sa zhotoví 
zvukový a obrazový záznam. 
 

P. starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol nasledovný: 
 

     1.   Otvorenie 
2.   Voľba návrhovej komisie 
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3.   Kontrola plnenia vlastných uznesení 
4.   Záverečný účet obce 2015 / správa HK k záverečnému účtu obce 
5.   Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými     
      stavebnými  odpadmi na území obce Veľká Paka 
6.   Rôzne  
7.   Diskusia 
8.   Návrh uznesenia 
9.   Záver 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva j e d n o h l a s n e schválili program 
zasadania. 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: 
 
Milan Žilinský                                                      Ivan Seňan st. 
 
Zapisovateľka: Katarína Lelkesová 
 
 
 

       2. Voľba návrhovej komisie: 
 
P. starosta Seňan navrhol nasledovné zloženie návrhovej komisie: 
 
Predseda:  Alena Kosťová 
Členovia:   Ladislav Kalina Ing.   
                     Štefan Szelle  
 
Obecné  zastupiteľstvo  j e d n o h l a s n e  súhlasí  so zložením  
návrhovej komisie. 

 
 

3. Kontrola plnenia vlastných uznesení: 
 
Starosta obce p. Seňan oboznámil prítomných v krátkej informatívnej 
správe  s plnením vlastných uznesení.  
P. starosta navrhol schváliť  zmluvu o zriadení združenia obcí s názvom 
Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a 
nakladanie s odpadmi  so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany 149 na základe 
ktorej sa obec Veľká Paka stane  členom uvedeného združenia obcí. 



 4 

Pričom uviedol, že s poslancami sa dohodli na zasadaní finančnej komisie, 
že vstúpia do združenia kvôli možnosti získania dotácií. Vstup museli riešiť 
urýchlene, preto sa rozhodli, že prijmú uznesenie č. 130/2016. 
Pán poslanec Hunka sa ohlásil o slovo, povedal, že nebolo zvolané obecné 
zastupiteľstvo, len finančná komisia pri prijatí uznesenia. Prečo o tom nebol 
informovaný, že sa bude prejednávať vstup do združenia, a prečo to nebolo 
zverejnené na internete? Pričom dodal, že on nie je proti vstupu, ale takéto  
riešenie nie je transparentné. 
P. starosta Seňan mu odpovedal, že to bolo z časovej tiesne a následne boli 
všetky podklady rozoslané poslancom, z toho dôvodu to prejednávajú teraz 
na obecnom zastupiteľstve, aby sa vyhli podozreniu, že sa niečo 
odhlasovalo neverejne. 
Pán kontrolór Ravasz  poznamenal, že kvôli časovej tiesni sa rozhodli, že  
pristúpia k takému riešeniu.  
Pán poslanec Szelle povedal, že pán poslanec Hunka má pravdu, nebolo to  
vyvesené na tabuliach ani na stránke obce, ale na zasadnutí finančnej 
komisie boli informovaní o pripravovaných krokoch. 
Pán poslanec Žilinský sa informoval či už bol podaný projekt a koľko bude 

členské? 

Pán kontrolór Ravasz povedal, že sa bude podávať a spoluúčasť bude 5%. 
Pán starosta Seňan dodal, že členské bude minimálne. 
Pán poslanec Hunka poznamenal, že to bolo narýchlo robené a nikto o tom 
nevedel. Opýtal sa či si prečítali zmluvu alebo stanovy? 
Pán starosta Seňan zopakoval, že všetci poslanci boli oboznámení so 
zmluvou, ako aj pán poslanec Hunka. Pán starosta navrhol, aby hlasovali. 
 
Poslanci jednohlasne schválili zmluvu o zriadení združenia obcí  v zmysle 

ustanovenia § 20 b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov s názvom: Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre 

separovaný zber a nakladanie s odpadmi, so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany 

149, na základe ktorej sa obec Veľká Paka stane  členom uvedeného združenia 

obcí, ako aj stanovy združenia obcí Združenie obcí Stredného Žitného ostrova 

pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom 930 03 Kostolné Kračany 

149,  ktoré sú súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí.   

 

 

- Zmeny a doplnky  územného plánu obce 

 

Pán starosta Seňan informoval prítomných, že Obecný úrad obdržal stanoviská 

Okresného úradu Trnava, o ktoré požiadala pani Szerdaová a obecné 

zastupiteľstvo. Následne ich prečítal, kde úrad potvrdil predošlé stanoviská. 

Vyzval poslancov, aby sa rozhodli či pristúpia k zmenám a doplnkom. 
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Pán poslanec Szelle poznamenal, že možno niektorí vplyvní občania by mohli 

pomôcť pri vydaní kladného stanoviska. Spýtal p. Barányiho, či by bol schopný 

pomôcť? Občan obce p. Barányi povedal, že áno. 

Pán starosta Seňan dodal, že pozemkový fond sa nevyjadruje k zmenám 

a doplnkom, ale v danej lokalite (žiadosť p. Lysáka) bude možná výstavba až po 

vysporiadaní pozemkov. 

Pán poslanec Szelle povedal, že on je toho názoru, nech do vysporiadania 

vstúpia všetci žiadatelia. 

Pán starosta Seňan sa vyjadril, že by sa už mali pohnúť s územným plánom. 
Navrhol nové parcely, ktorými by sa scelila lokalita V1-1.  
Pán poslanec Szelle navrhol, aby zorganizovali stretnutie s p. Barányim, 
prípadne inými občanmi, ktorí chcú pomôcť. 
Pán poslanec Hunka sa opýtal, či do zmien bude zaradený aj daný obecný 
pozemok. 
Pán starosta Seňan odpovedal, že to nie je možné, pokiaľ nebude majetkovo 
vysporiadaný, aj keď by privítal možnosť vytvorenia obecných pozemkov. 
 

      Poslanci jednohlasne schválili obstaranie zmeny územného plánu obce Veľká  

      Paka. 
 

-  Žiadosť  o odkúpenie  pozemku  p. Ján Halgaš  a p. Katarína Halgašová 

 

       Pán starosta Seňan informoval prítomných o priebehu rokovania s p. Halgašom  

       a p. Halgašovou a pozemkovým fondom. Povedal, že došlo k dohode, že pri  

       odkúpení pozemku od SPF Halgašovci zriadia vecného bremeno na parcelu s 

       právom vstupu a opráv, s tým, že vklad na katastri zabezpečia oni. Dodal, že  

       tento problém sa týka celej „Veternej“ ulice. 

       Pán poslanec Žilinský dodal, že v tej časti sú položené siete. 

       Pán starosta Seňan prečítal návrh uznesenia .  

 

       Poslanci  jednohlasne  súhlasili s odpredajom pozemku registra ,,C,, p.č.  

       316/25 o výmere 115 m2 v katastrálnom území Veľká Paka vo vlastníctve SPF,  

       pre p. Jána Halgaša a p. Katarínu Halgašovú a následne so zriadením VB. 

 

-  Nákup  motorového vozidla 

  

 Finančná komisia navrhla, aby osobné auto obec kúpila na leasing s 30%-nou   

 akontáciou povedal  pán starosta Seňan. 

 Pán poslanec Hunka vyslovil svoj  názor, že by ho mohli vyplatiť aj v  

 hotovosti, lebo pri leasingu sa navýši kúpna cena. 

 Pán poslanec Szelle dodal, že počas leasingu bude auto v záruke a peniaze   

 zostanú na účte, keby niečo súrne potrebovali prefinancovať. Preplatenie je  
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 minimálne a nezaťaží to obec. Poznamenal, že by privítal, keby pán poslanec 

Hunka chodil na zasadnutia komisií, kde sa prerokúvajú návrhy. 
 

      Poslanci jednohlasne súhlasili s nákupom osobného vozidla DACIA Logan  

      MCV, 1,2 16V 54/kW Arctica . 
 

4.   Záverečný účet obce 2015 / správa HK k záverečnému účtu obce 

 

Pán starosta Seňan oboznámil prítomných so záverečným účtom, poznamenal,  

že bol zverejnený v predpísanej lehote, pričom neboli predložené žiadne otázky 

alebo dotazy od poslancov, ani od občanov. Dodal, že obec hospodárila dobre 

a vykázala zisk aj v podnikaní, čo môžu ďakovať zvýšenej kontrole 

kanalizačných čerpadiel a zvýšenému komfortu v ubytovacích priestoroch.  

Pán kontrolór Bc. Ravasz prečítal  správu k záverečnému účtu, ktorá sa prikladá  

k zápisnici. 

 

Poslanci jednohlasne schválili celoročné hospodárenie obce Veľká Paka za rok 

2015 bez výhrad, zobrali na vedomie správu o plnení rozpočtu na rok 2015 a 

     stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného účtu obce Veľká   

     Paka za rok 2015. 

 

5.   Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými     

      stavebnými  odpadmi na území obce Veľká Paka 

 

Pán starosta Seňan povedal, že kvôli novému zákonu s pánom kontrolórom 

vypracovali návrh VZN. 

Pán poslanec Žilinský sa vyjadril, že nebude jednoduché dodržať všetky  

povinnosti, ktoré budú platiť aj  pre obyvateľov, okrem toho to bude  stáť  

nemalé financie .  

Pán starosta Seňan povedal, že sú firmy, ktoré ponúkajú nádoby na 

kompostovanie a pomocou združenia môžeme získať financie na ich nákup. 

Pán poslanec Hunka sa opýtal, či sa to dotkne finančne obyvateľov? 

Pán starosta Seňan povedal, že nie. Finančne to zaťaží obec. 

Pán poslanec Szelle navrhol schváliť VZN na ďalšom zasadnutí s tým, že pred 

tým treba oboznámiť so zmenami obyvateľov. 

Pán starosta Seňan sa vyjadril, že podľa neho je to iba kozmetický problém,  

a preto navrhol VZN schváliť s dátumom 30.06.2016, aby mohli  dodržať 

zákonom predpísaný termín a následne môže obec začať riešiť potrebné 

náležitosti, kým nie je schválené VZN, nevedia, ako sa bude zákon vykonávať. 

Pán kontrolór Bc. Ravasz navrhol, aby schválili VZN, oboznámili obyvateľov 

a zaviedli ho do praxe. 

Pán poslanec Hunka sa spýtal, či obec nebude pokutovať obyvateľov a kto 

zabezpečí nádoby na kompostovanie. 
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Pán starosta  Seňan sa vyjadril, že  bude podaný  projekt v rámci združenia, 

v prípade neúspechu to musí financovať obec. 

Pán poslanec Žilinský poznamenal, že zberné nádoby budú zabezpečené 

a zodpovední budú občania. 

 

Poslanci hlasovali nasledovne o návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 

na území obce Veľká Paka : 

 

      Hlasovanie :   

      za: 4 

      proti : 1 (Szelle) 

      zdržal sa : 1 (Hunka) 

 

 Návrh VZN č. 1/2016 nebol schválený. 

 

 

6.   Rôzne  

 

a/ Premiestnenie pamätného kríža v Malej Pake pred pozemkom   

    žiadateľky Kataríny Andrássyovej 

 

Pán starosta Seňan oboznámil prítomných so žiadosťou p. Andrássyovej, 

pokračoval s tým, že požiadal o vyjadrenie Pamiatkový úrad, ktorý nám zaslal  

odborné stanovisko. Pán starosta navrhol, aby súhlasili s premiestnením 

pamätného kríža do miestneho cintorína na náklady žiadateľky.  

 

Poslanci  jednohlasne  súhlasili  s premiestnením pamätného kríža z obecného 

pozemku č. 258/2, k.ú. Malá Paka do miestneho cintorína za dodržania 

podmienok stanovených v odbornom vyjadrení KPÚ zo dňa 20.04.2016. 

Premiestnenie sa uskutoční na náklady žiadateľa. 

 

b/ Žiadosť Jozefa Trsťana a spol. o zmenu územného plánu 

 

Pán starosta Seňan  predložil poslancom žiadosť Jozefa Trsťana o zaradenie 

pozemku do  územného plánu, pričom dodal, že nie je vysporiadaná celá lokalita. 

 

     Poslanci jednohlasne nesúhlasili so žiadosťou Jozefa Trsťana a spol. o zmenu  

     ÚPN na parcele reg. „E“, č. 333/2, k.ú. Veľká Paka z dôvodu, že je potrebné   

     vysporiadať celú lokalitu. 
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c/ Žiadosť Ing. Petra Poláka o stanovisko 

 

Žiadateľ  Ing. Peter Polák na žiadosť pána starostu oboznámil prítomných so 

svojim zámerom stavby rodinných domov v Malej Pake, dobudovať občiansku 

vybavenosť, a preto potrebuje od obce vedieť, či obec plánuje vybudovať 

verejnoprospešné stavby na futbalovom ihrisku, ktoré pozemky v majetku SPF.  

Pán poslanec Szelle povedal, že musia skôr zistiť, či nie je v záujme obyvateľov  

tam niečo vybudovať.  

Pán starosta Seňan sa vyjadril, že kým bude obecné zastupiteľstvo v takomto 

zložení, bude zachovaný lesík v Malej Pake. 

Pán Ing. Polák pokračoval s tým, že keby dostal pozemok do vlastníctva, tak by 

s ním nevedel nič robiť, kým sa nezmení územný plán. Plánujú zachovať lesík, a 

vybudovať tam park aj na športové aktivity alebo pre deti.  

Pán poslane Hunka povedal, že v prípade športových aktivít je potrebné 

vybudovať šatne a sociálne zariadenia. 

Pán starosta Seňan navrhol, aby presunuli žiadosť na ďalšie zasadanie. 

 

Poslanci  jednohlasne súhlasili s preložením žiadosti pána Ing. Petra Poláka 

o stanovisko k pozemkom v k.ú. Malá Paka parc. č.: 259/2, 259/3. 

 

d/ Žiadosť DHZ o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci 

 

Pán starosta Seňan oboznámil prítomných so žiadosťou hasičov. 

Povedal, že navrhuje schváliť žiadanú čiastku z dôvodu, že usporiadali okrskovú  

súťaž, ktorú nemali naplánovanú, a s výdavkami nemohli dopredu  počítať, 

pokračoval tým, že sú aktívni a nápomocní obci vo všetkých smeroch. 

Pán poslanec Hunka povedal, že na to máme VZN o dotáciách a okrem toho je 

po súťaži a zvládli to finančne aj bez pomoci obce. 

Pán starosta Seňan sa vyjadril, že sa môžu rozhodnúť o mimoriadnych  

finančných pomociach a okrem toho aj táto žiadosť bola predmetom rokovania 

finančnej komisie. 

Pán poslanec Žilinský bol názoru, aby ich podporili. 

Pán poslanec Szelle povedal, že dosahujú dobré výsledky, nie sú darmožráci, 

zviditeľňujú obec, preto aj on navrhol, aby im schválili mimoriadnu fin. pomoc. 

 

Poslanci hlasovali nasledovne o schválení žiadosti DHZ Veľká Paka o pridelenie 

mimoriadnej finančnej pomoci za organizovanie okrskových pretekov vo výške 

480€. 

 

      Hlasovanie :   

      za: 5 

      proti : 0  

      zdržal sa : 1 (Hunka) 
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e/ Finančná dotácia pre ZŠ v Miloslavove (Veselý, Chmelová, Minárik) 

 

Pán starosta Seňan informoval prítomných, že mesto Šamorín zrušilo spoločný 

školský obvod z kapacitných dôvodov, preto naši žiaci nemajú možnosť chodiť 

do školy do Šamorína. Majú tri možnosti: do Lehníc, do Zlatých Klasov a do 

Miloslavova. 

Lehnice nevyhovujú rodičom, do Zlatých Klasov nie je zabezpečený spoj 

a Miloslavov požaduje finančný príspevok, za jedného žiaka 632,- Eur. 

Momentálne sa jedná o tri deti. Mali by sa rozhodnúť či ich podporia finančne, 

alebo to vyplatia rodičia. 

Pán poslanec Szelle navrhol, aby zorganizovali stretnutie s rodičmi na zasadnutí 

finančnej komisie, aby sa mohli dohodnúť o ďalšom postupe. 

 

Poslanci jednohlasne súhlasili s tým, aby finančná komisia bola poverená 

     rokovaním s rodičmi detí, do 7 dní, aby mohli rozhodnúť o ďalšom postupe. 

 

     Hlasovanie :   

      za: 6 

      proti : 0  

      zdržal sa : 0 

 

 

 

     f/ Oprava ciest v obci 

 

     Pán starosta Seňan informoval prítomných o tom, že projekt na opravu cesty   

     smer skládka v Čukárskej Pake je hotový, opýtal sa či má vyhlásiť verejné   

     obstarávanie. 

     Pán poslanec Seňan  upozornil aj na zlý stav ciest pred pohostinstvom vo Veľkej   

     Pake a od p. Grunzu po koniec ulice (Veterná). 

     Pán poslanec Hunka upozornil na to, že elektrikári majú pokladať káble, nebudú   

     búrať cesty, alebo to nebude v tých častiach!? Pán starosta Seňan mu povedal, že  

     pokládka káblov sa nebude týkať tých lokalít.  

     Pán poslanec Žilinský povedal, že nemôžu ísť hocikde, majú ochranné pásma. 

     Ďalej upozornil na to, že treba vyzvať obyvateľov pri ceste smerom na skládku   

     v Čukárskej Pake, aby odstránili kôpky a skaly uložené popri ceste. 

     Pán starosta Seňan sa vyjadril, že poslal výzvy dotknutým. Následne zaslal  

     vyjadrenie spolu s fotodokumentáciou na dopravný inšpektorát. 

 

     Poslanci poverili Obecný úrad zadaním verejného obstarávania na opravu ciest  

     v časti Čukárska Paka na skládku, vo Veľkej Pake „Veterná ul.“ Od p. Grunzu po  

     koniec a časť pred pohostinstvom vo Veľkej Pake – od začiatku po koniec parku.   
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     Zároveň dať opraviť výtlky. 

 

     Hlasovanie :   

     za: 5 

     proti :  

     zdržal sa : 1 (Szelle) 

     

     g/ Verejné obstarávanie na opravy v ZŠ 

      

     Pán starosta Seňan oznámil prítomným, že sa dopočul, že zobral úplatok 1 000, - 

     Eur od firmy, ktorá mala vyhrať VO na opravy v škole, čo samozrejme nie je   

     pravda a ak to bude potrebné spraví potrebné kroky na očistenie svojho mena. 

     P. poslanec Szelle požiadal o slovo. Konštatoval, že výberová komisia v zostave:  

     Ing. Tomovič, Kosťová, Szelle, Seňan st., Ing. Kalina, pri otváraní obálok  

     skontrolovala neporušenosť, vykonala všetky potrebné úkony a skonštatovala, že  

     všetky ponuky boli v poriadku.   

     Odporučili p. starostovi uzavrieť zmluvu s víťazmi. 

 

 

Pán poslanec Hunka  upozornil na to, že na ceste od Kráľovianok do Veľkej 

Paky chýba deliaca čiara, ďalej upozornil na rozbité zrkadlo vo Veľkej Pake.  

Pán starosta Seňan povedal, že už niekoľko krát poslal žiadosť Správe ciest 

v Dunajskej Strede, aj ohľadom výrezu kríkov a konárov popri ceste. Dostal 

odpoveď, že maľovanie cesty je na poradovníku. Kríky a konáre začali orezávať 

ešte minulú jeseň, ale práce idú pomaly. A čo sa týka výmeny zlomeného  

dopravného zrkadla, chce to vybaviť cez poisťovňu. 

Z bezpečnostných dôvodov je v pláne osadenie zrkadla v zákrute pri cintoríne, 

vybudovanie priechodu pre chodcov pri pošte a zavedenie jednosmernej 

premávky na ceste smerom ku stanici vo Veľkej Pake. Tieto zmeny sú odobrené 

pracovníčkou DI v Dunajskej Strede.  

Pán poslanec Hunka sa opýtal či už odstránili smeti z Malej Paky /bývalý  

Tončiho dom/. 

Pán starosta Seňan povedal, že nevie zohnať mechanizmy, a treba to aj 

vyseparovať a vyniesť na smetisko. Zamestnanci obce sú vyťažení, majú veľa 

roboty, a momentálne je jeden zamestnanec na dlhodobej PN. 

Pán starosta informoval prítomných, že v MŠ a ZŠ vykonali policajtky z DI v DS 

prednášku deťom, ako sa majú bezpečne pohybovať po komunikáciách. 

 

7.   Diskusia 

        

      Obyvateľka obce pani Šaranská sa vyjadrila, že obyvatelia budú preškolení   

      o separácii smetí, a tí ktorí to budú dodržiavať sa budú hanbiť za ostatných.  

      Pán starosta Seňan poznamenal, že najväčší problém bude s bioodpadmi,   
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      každopádne sa treba k tomu postaviť zodpovedne. 

      Pán poslanec Hunka sa opýtal, či sa pán starosta začal zaoberať zo zberným  

      dvorom? Pán starosta Seňan povedal, že to plánuje riešiť cez združenie, keďže  

      to má väčšiu šancu na úspech pri podaní projektu. 

      Pán poslanec Ing. Kalina povedal, že aj na zbernom dvore treba dávať pozor,  

      aby do kontajnerov nehádzali všeličo. Napríklad v Mliečne funguje veľmi  

      dobre. V každom prípade treba umiestniť zberný dvor blízko dediny.  

      Pán starosta Seňan povedal, že má vytypovaný jeden pozemok, ale ten je vo  

      vlastníctve ŽSR a je v prenájme. 

      Pán poslanec Žilinský poznamenal, že keď to nebude pod kontrolou, tak tam  

      nahádžu všeličo. Pán starosta mu na to odpovedal, že zamestnanci úradu majú  

      inštrukcie a prísne sa dodržuje plnenie kontajnerov. Okrem iného boli  

      namontované aj fotopasce. 

 

 

     8.   Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľká Paka  

 č. 15/2016 zo dňa 30.06.2016 
 
Obecné zastupiteľstvo na svojom pätnástom zasadnutí prerokovalo: 

 

1. Voľba návrhovej komisie  

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení  

3. Záverečný účet obce za rok 2015/správa HK k záverečnému účtu  

4. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav.     

    odpadmi na území obce Veľká Paka 

5. Žiadosť Kataríny Andrássyovej o premiestnenie pamätného kríža 

6. Žiadosť Jozefa Trsťana a spol. o zmenu územného plánu 

7. Žiadosť Ing. Petra Poláka o stanovisko 

8. Žiadosť DHZ o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci 

9. Finančná dotácia pre ZŠ v Miloslavove (Veselý, Chmelová, Minárik) 

10. Oprava ciest v obci 

 

 

1. Voľba návrhovej komisie 

 

                                         Uznesenie č. 131      

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

v o l í 

 

A/ predsedu návrhovej  komisie : Alena Kosťová 

B/ členov komisie :  Ing. Ladislav Kalina, Štefan Szelle 
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Počet prítomných poslancov : 6 

Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0  

 

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení 

 

                                                  Uznesenie č. 130 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

A) schvaľuje zmluvu o zriadení združenia obcí  v zmysle ustanovenia § 20 b 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s 

názvom: Združenie obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a 

nakladanie s odpadmi  so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany 149 na základe 

ktorej sa obec Veľká Paka stane  členom uvedeného združenia obcí. 

 

B) schvaľuje stanovy združenia obcí Združenie obcí Stredného Žitného ostrova 

pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi  so sídlom 930 03 Kostolné 

Kračany 149,  ktoré sú súčasťou zmluvy o zriadení združenia obcí.   

 

Počet prítomných poslancov : 6 

 

Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0  

 zdržal sa : 0 

Uznesenie č. 132 

A/ schvaľuje obstaranie zmeny územného plánu obce Veľká Paka.  

B/ predmetom riešenia tejto zmeny územného plánu bude: 

a/ žiadosť Vladimíra Pavlíčeka o zmenu ÚPN v lokalite V1-1, parcela č.: 298/59 

v k. ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch, 

b/ žiadosť Jozefa Filkásza o zmenu ÚPN v lokalite A1-5, zmena využitia z plochy 

nekomerčnej občianskej vybavenosti na plochy určené na bývanie v rodinných 

domoch, 

c/ žiadosť Jozefa Filkásza o zmenu ÚPN v lokalite V1-1 a V1-2, parc. č. 298/43, 

298/47 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch. 

d/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 299/1 v k.ú. Veľká Paka, zmena na 

bývanie v rodinných domoch. 

e/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 298/35 v k.ú. Veľká Paka, zmena na 

bývanie v rodinných domoch. 

f/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 302 v k.ú. Veľká Paka, zmena na 

bývanie v rodinných domoch. 
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g/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 303 v k.ú. Veľká Paka, zmena na 

bývanie v rodinných domoch. 

h/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 306/1 v k.ú. Veľká Paka, zmena na 

bývanie v rodinných domoch. 

i/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 306/2 v k.ú. Veľká Paka, zmena na 

bývanie v rodinných domoch. 

C/ Ostatné žiadosti o zmenu územného plánu podľa uznesenia č. 111/2016 zo dňa 

23.02.2016 (body D – H ) nebudú predmetom riešenia tejto zmeny, nakoľko 

Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov vo svojom stanovisku zn. OU-

TT-OOP4-2016/011554 zo dňa 23.03.2016 nesúhlasí s realizáciou zámeru výstavby 

v týchto lokalitách, toto stanovisko bolo potvrdené v prehodnotení stanoviska č. 

OU-TT-00P4-2016/016339 zo dňa 17.05.2016 a obšírnejším zdôvodnením 

stanoviska č. OO-TT-00P4-2016/018149 zo dňa 16.05.2016. 

D/ Všetky náklady súvisiace s  obstarávaním a vypracovaním tejto zmeny územného 

plánu uhradia v plnom rozsahu žiadatelia uvedení v bode B/. 

E/ Obecné zastupiteľstvo obce Veľká Paka poveruje starostu obce zabezpečiť 

spracovateľa zmeny územného plánu obce a odborne spôsobilú osobu na 

obstarávanie podľa § 2a Stavebného zákona. 

 

Počet prítomných poslancov : 6  

 

Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti :   

 zdržal sa :  

 

Uznesenie č. 133 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

A/ súhlasí s odpredajom pozemku registra ,,C,, p.č. 316/25 o výmere 115 m2 

v katastrálnom území Veľká Paka vo vlastníctve SPF, pre p. Jána Halgaša a p. 

Katarínu Halgašovú. 

 

B/ poveruje starostu obce podpísaním zmluvy na zriadenie VB na právo 

vstupu, prechodu, prejazdu a uloženie, údržbu sietí na pozemok registra ,,C,, p.č. 

316/25 o výmere 115 m2 v katastrálnom území Veľká Paka – bezodplatne. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0  

 zdržal sa : 0 
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Uznesenie č. 134 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

A/ súhlasí s nákupom osobného vozidla DACIA Logan MCV, 1,2 16V 54/kW 

Arctica 

 

B/ poveruje starostu zabezpečením financovania vo forme leasingu na 36 mesiacov 

s akontáciou vo výške 30% a súhlasí s nadobúdacou cenou 8.738,- EUR s DPH 

poskytnutou spol. Auto Ideal s.r.o. Bratislava podľa vykonaného prieskumu trhu zo 

dňa 6.4.2016 

 

Počet prítomných poslancov : 6 

Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

3. Záverečný účet obce 2015/správa HK k záverečnému účtu obce 

 

                                                  Uznesenie č. 135 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

A/ schvaľuje celoročné hospodárenie obce Veľká Paka za rok 2015 bez výhrad. 

B/ berie na vedomie správu o plnení rozpočtu na rok 2015. 

C/ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu záverečného 

účtu obce Veľká Paka za rok 2015. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0  

 zdržal sa : 0 

 

 

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka 

 

Uznesenie č. 136 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

neschvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká 

Paka. 
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Počet prítomných poslancov: 6 

 Hlasovanie :   

 za: 4 

 proti : 1 (Szelle) 

 zdržal sa : 1 (Hunka) 

 

5. Žiadosť Kataríny Andrássyovej o premiestnenie pamätného kríža 

 

Uznesenie č. 137 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

súhlasí s premiestnením pamätného kríža z obecného pozemku č. 258/2, k.ú. Malá 

Paka do miestneho cintorína za dodržania podmienok stanovených v odbornom 

vyjadrení KPÚ zo dňa 20.04.2016. Premiestnenie sa uskutoční na náklady žiadateľa. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0  

 zdržal sa : 0 

 

 

6. Žiadosť Jozefa Trsťana a spol. o zmenu územného plánu 

 

Uznesenie č. 138 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

nesúhlasí so žiadosťou Jozefa Trsťana a spol. o zmenu ÚPN na parcele reg. „E“, č. 

333/2, k.ú. Veľká Paka z dôvodu, že je potrebné vysporiadať celú lokalitu. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0  

 zdržal sa : 0 

 

7. Žiadosť Ing. Petra Poláka o stanovisko 

 

Uznesenie č. 139 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

prekladá žiadosť pána Ing. Petra Poláka o stanovisko k pozemkom vo vlastníctve 

SPF v k.ú. Malá Paka parc. č.: 259/2, 259/3. 
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Počet prítomných poslancov: 6 

 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0  

 zdržal sa : 0 

 

 

8. Žiadosť DHZ o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci 

 

Uznesenie č. 140 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

súhlasí so žiadosťou DHZ Veľká Paka o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci 

za organizovanie okrskových pretekov vo výške 480€. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 Hlasovanie :   

 za: 5 

 proti :  

 zdržal sa : 1 (Hunka) 

 

9. Finančná dotácia pre ZŠ v Miloslavove (Veselý, Chmelová, Minárik) 

 

Uznesenie č. 141 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

poveruje finančnú komisiu zvolať do 7 dní stretnutie s rodičmi detí a rozhodnúť 

o ďalšom postupe. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti :  

 zdržal sa : 

 

10. Oprava ciest v obci 

 

Uznesenie č. 142 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

poveruje Obecný úrad zadaním výberového konania na opravu ciest v časti 

Čukárska Paka na skládku, vo Veľkej Pake „Veterná ul.“ od p. Grunzu po koniec 
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a časť pred pohostinstvom vo Veľkej Pake – od začiatku po koniec parku.       

Zároveň dať opraviť výtlky. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 Hlasovanie :   

 za: 5 

 proti :  

 zdržal sa : 1 (Szelle) 
 

 

 

 

 

                                                                                Ivan   S e ň a n  

                                                                                 starosta obce      

 

 

 

Overovatelia:          Milan Žilinský 

 

 

                                Ivan Seňan , st.  

 

 

 

 

Zapísala:  Katarína Lelkesová 


