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Z á p i s n i c a    číslo 16/2016 
napísaná na 16. zasadaní obecného zastupiteľstva, konanom dňa 

06.10.2016 o 18.00 hod. 
v kultúrnom dome vo Veľkej Pake 

 
 
 

Prítomní: 
 

Ivan Seňan ml.           starosta obce  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 
 Ladislav Kalina , Ing. 
 Ivan Seňan st. 
 Štefan Szelle 
 Milan Žilinský 
 
 
Poslanci p. Alena Kosťová , p. Alexander Hunka  a p. Ing. Július  Varga svoju 
neúčasť na zasadaní obecného zastupiteľstva ospravedlnili.  
Kontrolór obce p. Bc. Vojtech Ravasz sa ospravedlnil . 
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 : 
 
Hlasovanie :   
       za: 4 
       proti : 0 
       zdržal sa : 0 
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P. starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý bol nasledovný: 
 

  1.   Otvorenie 

  2.   Voľba návrhovej komisie 

  3.   Kontrola plnenia vlastných uznesení 

  4.   Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016 

  5.   Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016 

  6.   Správa o činnosti miestnej knižnice  

  7.   Správa o činnosti komisií za I polrok 2016 

  8.   Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za šk. Rok 2015/2016 

  9.   Správa o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za šk. Rok 2015/ 2016 

 10.  Správa o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016 

 11.  Rôzne 

 12.  Diskusia 

 13.  Návrh uznesenia 

 14.  Záver 

 
Poslanci obecného zastupiteľstva  j e d n o h l a s n e  schválili program 
zasadania. 
 
Za overovateľov zápisnice boli určení: 
 
Štefan Szelle                                                      Ivan Seňan st. 
 
Zapisovateľka: Rozália Gašpareková 
 
 
 

       2. Voľba návrhovej komisie: 
 
P. starosta Seňan navrhol nasledovné  zloženie návrhovej komisie: 
 
Predseda:  Milan Žilinský 
Členovia:   Ladislav Kalina Ing.   
                     Štefan Szelle  
 
Obecné  zastupiteľstvo   hlasovalo nasledovne o  súhlase zloženia  
návrhovej komisie. 
 

      Hlasovanie :   

      za: 3 

      proti :0 

      zdržal sa : 1 ( Žilinský ) 
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      3. Kontrola plnenia vlastných uznesení: 
 
Starosta obce p. Seňan oboznámil prítomných v krátkej informatívnej 
správe  s plnením vlastných uznesení.  

K žiadosti pána Ing. Petra Poláka o stanovisko k pozemkom vo vlastníctve SPF 

v k.ú. Malá Paka parc. č.: 259/2, 259/3 uviedol , že žiadateľ má záujem o výstavbu  

rodinných domov na daných  pozemkoch a revitalizáciu lesíka na susednom 

pozemku. 

Pán poslanec Seňan, st.  dodal, že mienkou stavebnej komisie je, aby nezmenili 

zámer výstavby na danej lokalite. 

P. starosta Seňan pokračoval s tým, že p. Polák by potreboval  vyjadrenie obce 

kvôli tomu, aby mohol začať vybavovať náležitosti na pozemkovom fonde. 

P. poslanec Szelle povedal nech si p. Polák vybaví pozemkový fond, začne  

s rekultiváciou lesíka, a potom postaví rodinné domy. 

P. poslanec Žilinský dodal, že  keby mu dali súhlas, s tým by ešte nič extra nezískal.  

Po krátkej debate poslancov p. starosta  Seňan  navrhol, aby preložili žiadosť na  

ďalšie rokovanie z dôvodu neúčasti troch poslancov na zasadaní . 

 

Poslanci  jednohlasne  súhlasili s preložením žiadosti pána Ing. Petra Poláka 

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

259/3 z dôvodu neúčasti troch poslancov na zasadaní . 

  

Pán starosta Seňan informoval ostatných o tom, že sa pracuje ja prepracovaní VZN 

o odpadoch. 

 

 4.   Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016 
 
 Pán starosta Seňan  oboznámil prítomných so správou, pričom sa vyjadril, že   
 sa pohybujú v rámci rozpočtu, možno pri kanalizácii budú väčšie výdavky. 
 Poslanci nemali žiadne pripomienky.  
 Správu  vypracovala účtovníčka obce p. Katarína Lelkesová . 
 Správa sa prikladá k zápisnici. 
 
 5.   Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016 
 
 Pán starosta Seňan predložil rozpočtové opatrenie kvôli mimoriadnym  
 finančným operáciám. 
 Rozpočtové opatrenie sa prikladá  k zápisnici. 
 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo rozpočtové opatrenie č.2    

 za rok 2016. 
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 6.   Správa o činnosti miestnej knižnice  
 
 Pán starosta Seňan  oboznámil prítomných so správou, ktorú pripravila  
 p.  Mária Vidaová vedúca knižnice. 
 P. poslanec  Žilinský  dodal, že by bolo dobré uviesť v správe aj počet  
 návštevníkov knižnice, resp. počet zapožičaných kníh. 
 Správa sa prikladá  k zápisnici. 
 
 
 7.   Správa o činnosti komisií za I polrok 2016 
 
 Predseda finančnej komisie p. poslanec Szelle informoval prítomných  
 o činnosti komisie. Povedal, že úzko spolupracovali s obcou pri zisťovaní ceny 
 pri kúpe a výbere motorového vozidla a mali viac zasadaní v roku. 
 Predseda komisie pre životné prostredie p. poslanec Seňan, st. povedal, že  
 na jar zorganizovali brigádu na vyčistenie obce a jej okolia, vysadili stromy   
 na školskom dvore a dávali návrhy Obecnému úradu na zlepšenie prostredia. 
 Predseda stavebnej komisie p. poslanec Ing. Kalina vyhlásil, že poskytovali  
 odbornú pomoc pri stavebných záležitostiach a verejných obstarávaniach.  
 Správy boli poskytnuté ústnou formou. 
 Predsedníčka sociálnej komisie p. poslankyňa Kosťová nebola prítomná. 
 Pán starosta Seňan povedal, že  p. poslankyňa poskytne svoju správu na  
 ďalšom zasadaní. Vyhlásil, že táto komisia mala asi najviac sedení na ktorých  
 sa riešili všetky kultúrne programy obce. 
   
 8.   Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za šk. rok  
        2015/2016 
 
 Pán starosta Seňan v krátkosti oboznámil prítomných so správou, ktorú   
 vypracovala p. riaditeľka Mgr. Marta Hasáková. 
 Poslanci nemali  žiadne pripomienky. 
 Správa sa prikladá  k zápisnici. 
 
 9.   Správa o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za šk. rok 2015/ 2016 
 
 Pán starosta Seňan v krátkosti oboznámil prítomných so správou, ktorú   
 vypracovala p. riaditeľka Mgr .Žaneta Krasňanská. 
 Poslanci nemali  žiadne pripomienky. 
 Správa sa prikladá  k zápisnici. 
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 10.  Správa o stav. konaniach v obci od januára do septembra 2016 
 
 Pán  starosta Seňan predniesol správu, ktorú pripravila Bc. Beáta Nagyová. 
 P. poslanec  Szelle sa opýtal ako často spolu komunikujú. P. starosta Seňan  
 povedal, že keď je to možné, tak každý štvrtok, ale stavebný úrad okrem toho,    
 že sa stará o stránky, pomáha aj obecnému úradu pri projektoch. 
 Správa sa prikladá k zápisnici . 
 
 11.  Rôzne 
 
  a/ Verejná kanalizácia 
 
  Pán starosta Seňan vyhlásil, že kanalizácia je už konečne skolaudovaná,  
  ale ešte chýba vysporiadanie majetkovo právnych vzťahov na určitých   
  pozemkoch so Slovenským poz. fondom, na čom sa pracuje. GP sú už hotové,  
  momentálne hľadáme znalca, ktorý za rozumnú cenu vypracuje posudok na  
  tieto pozemky. 
  Informoval ostatných, že by mali rozšíriť živnosť aj o prevádzku kanalizácie. 
  K rozšíreniu  je potrebné  uznesenie  zastupiteľstva a odborne spôsobilá  
  osoba. 
  P. poslanec Szelle sa opýtal, či má obec takúto osobu? 
  P. starosta Seňan povedal, že má . 
 
  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  súhlasilo s rozšírením živnosti o prevádzku    

  verejnej kanalizácie, pričom poverilo starostu obce s vykonaním úkonov  

  potrebných k rozšíreniu podnikania o túto činnosť. 

 

 b/ Rekonštrukcia a rozšírenie verejnej kanalizácie 

 

 P. starosta Seňan informoval ostatných, že do 31. októbra je možné podať   

 projekt na rekonštrukciu a rozšírenie kanalizácie. Poznamenal, že by sa začalo  

 s výmenou prečerpávacích staníc. Momentálne sa vybavujú stavebné náležitosti. 

 

 Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  súhlasilo s podaním žiadosti o podporu na   

 Environmentálny fond činnosť BK5, na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete  

 v obci Veľká Paka so spoluúčasťou 5% a poverilo obecný úrad vypracovaním PD   

 na rekonštrukciu a rozšírenie kanalizácie. 
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 c/ Návrh na odkúpenie obecných  pozemkov pre CARNEVAL  

     INTERNATIONAL, s.r.o. 

 
  P. starosta Seňan predniesol žiadosť firmy CARNEVAL INTERNATIONAL. 

  Poslanci sa dohodli, že pozemky odpredajú za cenu podľa znaleckého posudku. 

   

  Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  súhlasilo s odpredajom obecných pozemkov    

  vedených na LV č. 1014 v  k. ú.. Veľká Paka ako parcely registra "C" evidované   

  na katastrálnej mape ako parc.č.529/30 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 61   

  m2, parc.č.529/39 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 4m2,parc.č..529/42 -   

  zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, parc.č.529/44 – zastavané plochy a    

  nádvoria o výmere 155 m2,parc.č. 529/60 - zastavané plochy a nádvoria o výmere   

  2263 m2 v 1/20-ine v pomere k celku za podmienky, že cena bude stanovená    

  úradným odhadom a náklady na odhad  bude  znášať žiadateľ. 

  Výmera spoluvlastníckeho  podielu vo  výške 1/20-iny k uvedeným parcelám  

  zodpovedá 124,35 m2 . 

 

  d/ Projekt rekonštrukcia VO  a CNS 

 

  Obec obdržala platobný rozkaz na zaplatenie faktúry spol. CNS. S právnikom  

  vypracovali a podali odpor – informoval ostatných p. starosta Seňan. 

 

  e/ Podané projekty 

 

  P. starosta Seňan informoval prítomných, že projekty, ktoré obec podala budú  

  pravdepodobne zrušené celoplošne a znovu vyhlásené. Obec samozrejme využije  

  možnosť opätovného podania žiadostí.  

  SIEA si vyžiadala doplnenie k žiadosti, na ktorom sa pracuje. 

 

  f/ Pozvanie na deň dôchodcov 

 

  P. starosta Seňan pozval poslancov na deň dôchodcov, aby si spoločne uctili   

  našich starších obyvateľov. 

 

  g/ Rekonštrukcia  ZŠ a MŠ  

 

  P. starosta Seňan informoval prítomných o tom, že priestory ZŠ a MŠ, ako aj    

  kúrenie prešli  úplnou rekonštrukciou. Ešte je potrebné zatepliť budovu a opraviť  

  predné oplotenie. Poslanci navrhli, aby sa dal vypracovať výkaz výmer na  

  zateplenie s hrúbkou 10mm a novú fasádu budovy školy. 
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 P. poslanec Seňan , st. sa opýtal v akom stave je  majetkovo právne vysporiadanie  

 obecného - ,,Tončiho domu,, v Malej Pake  ? 

 P. starosta Seňan povedal, že súd ešte nerozhodol, zatiaľ je všetko po starom. 

 Občianka obce p. Šaranská poznamenala, že je tam dosť veľký neporiadok. 

 P. starosta Seňan povedal, že vie o tom a bude riešiť situáciu, aj keď momentálny  

 stav odrádza určité osoby od toho, aby sa tam nasťahovali. 

 

 12.  Diskusia 
 
 Občianka obce p. Šaranská , ktorá bola jediná účastníčka zastupiteľstva  
 z obecenstva dala návrh, že by bolo možno dobré v obecných novinách  
 upozorniť obyvateľov na to, aby nehádzali do kanalizácie veci, ktoré tam  
 nepatria, obecné noviny sú vraj kvalitne spracované a mohlo by sa aj cez ne  
 apelovať na ľudí. Ďalej upozornila na to, že v Čukárskej Pake sú rozmnožené  
 mačky. Možno by bolo dobré keby ich obec dala vykastrovať. 
 P . poslanec Ing. Kalina navrhol, aby obec kúpila klietku na odchyt mačiek. 
 P. starosta  Seňan povedal, že obec kúpi jednu väčšiu prenosnú klietku a po  

 odchyte zavolá do Dog azylu, aby ich zobrali do útulku. 
 Občianka obce p. Šaranská sa opýtala od p. poslanca  Ing. Kalinu prečo má  
 niekedy obecná  voda bielu farbu? 
 P. poslanec  Szelle sa vyjadril, že voda je okysličená a tvrdá, preto je dobré   
 používať prípravky na zmäkčenie vody.  
 P. poslanec Ing. Kalina dodal, že okrem toho obecnú vodu pravidelne   
 kontrolujú a dezinfikujú. 
 P. poslanec Szelle navrhol, aby upozornili obyvateľov na to, aby dávali pozor   
 a boli obozretný na výskyt zlodejov v obciach. 
 Občianka obce p. Šaranská dodala, že aj ona to môže potvrdiť, lebo aj  
 Juhászovcov v Čukárskej Pake vykradli. P. starosta Seňan prisľúbil, že sa bude  
 problémom zaoberať a oznámi to aj na polícii. 
 
Po vyčerpaní programu sa p. starosta poďakoval poslancom a zúčastnením za 
účasť a ukončil schôdzu OZ.  
 
 13.  Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľká Paka  
         č. 16/2016 zo dňa 06.10.2016 
 

 

 

 

1.  Voľba návrhovej komisie  

2.   Kontrola plnenia vlastných uznesení  

3.   Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016 

4.   Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016 

5.   Správa o činnosti miestnej knižnice  
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6.   Správa o činnosti komisií za I. polrok 2016 

7.   Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za školský rok      

      2015/2016 

8.   Správa o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za školský rok 2015/ 2016 

9.   Správa o stavebných konaniach v obci od januára do septembra 2016 

10. Rozšírenie živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie 

11. Návrh na odkúpenie obecných  pozemkov pre CARNEVAL   

      INTERNATIONAL, s.r.o. 

12. Projekty na rozšírenie a rekonštrukciu kanalizácie 

 

 

1. Voľba návrhovej komisie 

 

Uznesenie č. 143 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

v o l í 

 

A/ predsedu návrhovej  komisie :  Milana Žilinského 

B/ členov komisie :  Štefana Szelleho  a  Ing. Ladislava Kalinu 

 

Počet prítomných poslancov : 4 

 Hlasovanie :   

 za: 3 

 proti :0 

 zdržal sa : 1 ( Žilinský ) 

                                            

2. Kontrola plnenia vlastných uznesení 

 

                                                  Uznesenie č. 144 

 

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  z dôvodu neúčasti  troch poslancov na 

zasadaní . 

 

Počet prítomných poslancov : 4 

Hlasovanie :   

 za: 4 

 proti : 0 

 zdržal sa :0  
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3. Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016 

 

 

Uznesenie č. 145 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

 

berie na vedomie správu o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016 

 

 

4. Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016 

 

 

Uznesenie č. 146 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

schvaľuje rozpočtové opatrenie č.2 za rok2016. 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

 

 Hlasovanie :   

 za: 4 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

 

 

5. Správa o činnosti miestnej knižnice  

 

 

Uznesenie č. 147 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie správu o činnosti miestnej knižnice. 
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6. Správa o činnosti komisií za I polrok 2016 

 

 

Uznesenie č. 148 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie správu  o činnosti komisií za I polrok 2016. 

 

 

 

 

7. Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za školský rok 

2015/2016 

 

Uznesenie č. 149 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie správu  o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za 

školský rok 2015/2016. 

 

 

 

 

8. Správa o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za školský rok 2015/ 2016 

 

Uznesenie č. 150 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie správu  o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za školský rok 2015/ 

2016. 

 

 

 

9. Správa o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016 

 

Uznesenie č. 151 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie správu o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do 

septembra 2016. 
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10. Rozšírenie živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie 

 

Uznesenie č. 152 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

A /súhlasí  s rozšírením živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie 

 

B/ poveruje starostu obce vykonať  úkony potrebné k rozšíreniu podnikania o túto  

činnosť 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

 

 Hlasovanie :   

 za: 4 

 proti : 0 

 zdržal sa: 0 

 

11. Návrh na odkúpenie obecných  pozemkov pre CARNEVAL 

INTERNATIONAL, s.r.o. 

 

Uznesenie č. 153 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

súhlasí  s odpredajom obecných pozemkov vedených na LV č. 1014 v  k. ú.. Veľká 

Paka ako parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape ako parc.č.529/30 - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2, parc.č.529/39 – zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 4m2,parc.č..529/42 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 

m2, parc.č.529/44 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2,parc.č. 529/60 - 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 2263 m2 v  1/20-ine v pomere k celku za 

podmienky , že  cena  bude  stanovená úradným odhadom a náklady na odhad  bude  

znášať žiadateľ. 

Výmera spoluvlastníckeho  podielu vo  výške  1/20-iny k uvedeným parcelám 

zodpovedá  výmere 124,35 m2 . 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

 Hlasovanie :   

 za: 4 

 proti :0  

 zdržal sa : 0 
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12. Projekty na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete 

 

Uznesenie č. 154 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

A/ poveruje obecný úrad vypracovaním PD na rekonštrukciu a rozšírenie 

kanalizácie 

 

B/ súhlasí s podaním žiadosti o podporu na Environmentálny fond činnosť BK5, na 

rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete v obci Veľká Paka so spoluúčasťou 5%. 

 

Počet prítomných poslancov: 4 

 

 Hlasovanie :   

 za: 4 

 proti : 0 

 zdržal sa :0  
 

 

 

                                                                                Ivan   S e ň a n  

                                                                                 starosta obce      

 

 

Overovatelia:          Štefan Szelle 

 

 

                                Ivan Seňan , st.  

 

 

 

Zapísala:  Rozália Gašpareková 


