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Z á p i s n i c a  číslo 17/2016 z OZ 

konaného dňa 15.12.2016 o 18.00 hod. 

v kultúrnom dome vo Veľkej Pake 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Obec Veľká Paka        
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Z á p i s n i c a    číslo 17/2016 
napísaná na 17. zasadaní obecného zastupiteľstva, konanom dňa 

15.12.2016 o 18.00 hod. 
v kultúrnom dome vo Veľkej Pake 

 
 
 

Prítomní: 
 

Ivan Seňan ml.           starosta obce  
 
Poslanci obecného zastupiteľstva: 
 
 Alexander Hunka   
 Ladislav Kalina , Ing. 
 Ivan Seňan st. 
 Štefan Szelle 
 Ing. Július  Varga 
 Milan Žilinský 
 
 
Poslankyňa p. Alena Kosťová svoju neúčasť na zasadaní obecného 
zastupiteľstva ospravedlnila.  
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 : 
 
Hlasovanie :   

       za: 5 

       proti : 0 

       zdržal sa : 1 ( Hunka ) 
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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.   Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 

  -    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka 

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

        odpadmi na území obce Veľká Paka 

  6.   Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

  7.   Rôzne 

  8.   Diskusia 

  9.   Návrh uznesenia 

 10.  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:   Ing. Július Varga  
                     Alexander Hunka  
 
Obecné  zastupiteľstvo   hlasovalo nasledovne o  súhlase zloženia  
návrhovej komisie. 
 

      Hlasovanie :   

      za: 6 

      proti :0 

      zdržal sa : 0 
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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  

      uviedol , že obec má záujem naďalej ponechať v Územnom pláne obce parc. č.:    

      259/2 a 259/3 v k. ú. Malá Paka ako Športové zariadenia slúžiace pre verejnosť    

      a spol. organizáciám v obci. 

      Pán poslanec Hunka dodal, že tiež je toho názoru, že je potreba ponechať zámer  

      pozemkov. Pokračoval tým, že zo SPF je prisľúbené, že sa pozemky prevedú   

      na obec, keď sa vybuduje športové ihrisko so sociálnym zariadením, starosta  

      obce Seňan  povedal, že to preverí. 

      P. starosta Seňan požiadal poslancov, aby hlasovali. 

 

Obecné  zastupiteľstvo   hlasovalo nasledovne o ponechaní pozemkov 

v Územnom pláne obce parc. č.: 259/2 a 259/3 v k. ú. Malá Paka ako Športové 

zariadenia slúžiace pre verejnosť a spol. organizáciám v obci. 
 
      Hlasovanie :   

      za: 6 

      proti :0 

      zdržal sa : 0 

 

 

      4.   Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 
      -    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka 
 
       Starosta obce p. Seňan vyhlásil, že návrh bol zverejnený v stanovenej  
       lehote, bol vypracovaný, ako vyrovnaný za pomoci  finančnej komisie a  
       účtovníčky obce. Poslanci nemali žiadne pripomienky. 
       Pán starosta Seňan požiadal pána kontrolóra, aby predniesol svoju  
       správu. 
 
       Správa  sa prikladá  k zápisnici . 
 
       Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  schválilo rozpočet obce Veľká Paka na  

       rok 2017, zobralo na vedomie viacročný rozpočet obce Veľká Paka na roky  

       2018-2019 a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká  

       Paka. 
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      5.   Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  
      a drobnými stav. odpadmi na území obce Veľká Paka 
 
      Pán starosta Seňan sa vyjadril, že viackrát prediskutovali problematické    
      časti VZN, kým sa dopracovali k záverečnému návrhu.  
      Neboli žiadne ďalšie  pripomienky, preto navrhol, aby VZN schválili. 
 
      Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  schválilo VZN obce č. 1/2016  
      o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  odpadmi  
      na území obce Veľká Paka . 
 
      6.   Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 
      
      Pán kontrolór Bc. Ravasz oboznámil  prítomných s plánom kontrolnej   
      činnosti na  I. polrok 2017. 
      Plán sa prikladá k zápisnici.  
 
      Obecné  zastupiteľstvo zobralo na vedomie plán kontrolnej  činnosti hlavného  
      kontrolóra na I. polrok 2017. 

 
      7.   Rôzne 
 
      a/ Odmeny poslancom obecného  zastupiteľstva za rok 2016 
      Návrh na rozdelenie odmien poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016  

      vypracovala finančná  komisia – vyhlásil p. starosta Seňan. Pokračoval tým,  

      že traja poslanci sa vzdali svojich odmien ešte na začiatku roka, a to   

      menovite p. zástupca Žilinský, p. poslanec Seňan a p. poslanec Szelle. 

      Pričom sa dohodli, že nevyčerpaná čiastka z poslaneckých odmien bude  

      presunutá v rozpočte do položky Transfery spoločenským organizáciám. 

      Pán poslanec Žilinský sa vyjadril, že svoju čiastku by rád venoval na šport,   

      a to na podporu mladých športovcov. 

      P. poslanec Szelle dodal, že o tom budú rokovať neskôr, keď sa budú   

      venovať rozdeleniu dotácií pre organizácie. 

 

      Obecné  zastupiteľstvo schválilo vyplatenie odmien poslancom podľa návrhu  

      finančnej komisie a presunutie nevyčerpanej čiastky odmien vo výške 1 500 €  

      do položky Transfery spoločenským organizáciám Rozpočtu na rok2017. 

      Obecné  zastupiteľstvo zobralo na vedomie návrh finančnej komisie odmien  

      poslancov OZ v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ a zrieknutie sa   

      poslancov svojich odmien za rok 2016 menovite: Milan Žilinský, Štefan    

      Szelle a Ivan Seňan, st.. 
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     P. starosta Seňan  navrhol mimoriadnu odmenu pre p. poslanca Ing. Kalinu   

     v sume 1 200,- €. 

 

      Obecné  zastupiteľstvo schválilo vyplatenie mimoriadnej odmeny poslancovi  

     Ing. Ladislavovi Kalinovi vo výške 1 200 €. 
 
      b/  Vianočný  príspevok pre invalidných dôchodcov 
 
      P. starosta  Seňan  navrhol, aby schválili vianočný príspevok pre invalidných  

      dôchodcov v sume 20,- € na osobu na základe predloženého potvrdenia, pričom  

      dodal, že suma už bola v rozpočte na rok 2016 schválená. 

 

      Obecné  zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyplatenie Vianočného  

      príspevku vo  výške 20,- € na osobu na rok 2016 invalidným dôchodcom, ktorý  

      predložili Obecnému úradu potvrdenie o poberaní invalidného dôchodku. 

 
 

      c/   Žiadosti  ENVIRONMENTÁLNY FOND 
 
      P. starosta  Seňan  informoval o tom, že sú vyhlásené výzvy  

      Environmentálneho fondu na likvidáciu  čiernych skládok a na zateplenie  

      verejných budov. Pokračoval tým, že by rád využil obe možnosti. 

      Má takú predstavu, že by vyčistili lesík v Malej Pake, a čo sa týka zatepľovania  

      budov, tak navrhol budovu Základnej a materskej školy. 

      P. poslanec Hunka dodal, že on má také informácie, že sa nedá naraz   

      požiadať o obe dotácie, a keď bude možné ísť len do jedného projektu, tak on   

      navrhuje zateplenie budovy školy. Pán starosta Seňan mu odpovedal, že podľa  

      jeho informácií sa môžu zapojiť do oboch výziev, ale ešte to preverí. 

      P. starosta Seňan informoval ostatných, že aj so strany R7 tlačia na obec, aby  

      odstránila čiernu skládku smerom na Trnávku.   

      P. poslanec Hunka povedal, že by sa mala obec spojiť obcami Trnávka a  

      Báč, a spoločne odstrániť čiernu skládku. Dodal, že najhorší prístup  

      ku skládke je od našej obce. 

      P. starosta Seňan vyhlásil, že neupustí od toho, aby NDS odstránila skládku na  

      vlastné náklady, lebo pozemok je v ich vlastníctve. 

      P. starosta pokračoval s tým, že bude potrebné vypracovať na budovu   

      Základnej školy tepelno – technický audit.  

      Požiadal poslancov o prípadné poverenia na podanie žiadostí. 

 

       Obecné  zastupiteľstvo jednohlasne poverilo Obecný úrad zistením podmienok  

       podania  žiadosti na Environmentálny fond. Oblasť: Rozvoj odpadového   

       hospodárstva, činnosť C4 – Sanácia miest s nezákonne umiestneným  

       odpadom, prípadne poverilo starostu obce podaním žiadosti. 
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      Obecné  zastupiteľstvo jednohlasne poverilo Obecný úrad zistením    

      podmienok podania žiadosti na Environmentálny fond. Oblasť: Zvyšovanie   

      energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania,  

      činnosť L3 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov  

      vrátane zatepľovania, prípadne poverilo starostu obce podaním žiadosti. 

 
      d/   Prípravné práce na R7 
 
      P. starosta Seňan informoval prítomných o tom, že v obci Čukárska Paka  

     a Veľká Paka, bude prebiehať pasportizácia budov, kvôli výstavbe R7. 

      P. poslanec Szelle upozornil na tú skutočnosť, že najviac bude výstavbou   

      dotknutá obec Čukárska Paka, preto by bol rád, keby obyvateľom potvrdili  

      v akej forme a v akej dĺžke bude umiestnená protihluková bariéra. 

      P. starosta Seňan sa vyjadril, že sa musí pozrieť do projektu, ale protihluková  

      stena je určite plánovaná. 

 
      8.   Diskusia 
 
      P. starosta  Seňan  požiadal p. Ing. Sárkánya, zástupcu ZOHŽO, aby poskytol 

     informácie o výstavbe Haly II v areály skládky v Čukárskej Pake, z toho dôvodu,  

     aby sa naďalej nešírili po obci rôzne nepodložené správy ohľadom rozširovania  

     skládky. 

     P. Ing. Sárkány sa vyjadril, že sa nejedná o žiadne rozširovanie skládky, ale  

     o výstavbu druhej haly na triedenie obalov a plastov, ktoré sa po triedení  

     odvážajú na znehodnotenie. Hala č. II bude mať tú istú funkciu ako Hala č. I. 

     P. starosta Seňan povedal, že pomaly sa zapĺňa skládka, ale separovaním sa to   

     spomalí a do roku 2020, by sme mali separovať 50% odpadu. 

     P. poslanec Szelle dodal, že takýmto spôsobom by mali poskytovať informácie   

     obyvateľom, prípadne p. Ing. Sárkány by mohol zorganizovať deň otvorených  

     dverí, kde by mohli záujemcov informovať. 

     P. starosta Seňan povedal, že na webovej stránke obce rozpísal zámer, pre ktorý  

     sa má Hala II vybudovať, a je tam aj upozornenie pre občanov na nutnosť  

     separácie, napriek tomu si myslí, že by mala byť verejnosť viac motivovaná  

     k separácii, čo povedal aj na zasadnutí ZMOŽO v Dun. Strede. 
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  9. Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľká Paka   
       č. 17/2016 zo  dňa 15.12.2016 
 

  1.   Voľba návrhovej komisie 
  2.   Kontrola plnenia vlastných uznesení 
  3.   Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 
  -     Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka 
  4.   Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav.     
        odpadmi na území obce Veľká Paka 
  5.   Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 
  6.   Odmeny poslancom obecného  zastupiteľstva za rok 2016 

  7.   Vianočný  príspevok pre invalidných dôchodcov 

  8.   Žiadosti  ENVIRONMENTÁLNY FOND 
  9.   Prípravné práce na R7 
10.   Informácie o výstavbe haly  v areály skládky  v Čukárskej  Pake 
 
 

1. Voľba návrhovej komisie 

 

Uznesenie č. 155 

  

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

v o l í 

 

A/ predsedu návrhovej  komisie : Milan Žilinský 

B/ členov komisie : Alexander Hunka  a  Ing. Július Varga  

 

Počet prítomných poslancov : 6 

 

Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti :0 

 zdržal sa : 0 
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2. Kontrola plnenia vlastných uznesení 

 

                                                  Uznesenie č. 156 

 

Žiadosť pána Ing. Petra Poláka 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

má záujem naďalej ponechať v Územnom pláne obce parc. č.: 259/2 a 259/3 v k. ú. 

Malá Paka ako Športové zariadenia slúžiace pre verejnosť a spol. organizáciám 

v obci. 

Stanovisko sa vydáva na žiadosť pána Ing. Petra Poláka. 

 

Počet prítomných poslancov : 6 

 

Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

3. Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 

  -     Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka 

 
 

Uznesenie č. 157 
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

 A/ schvaľuje rozpočet obce Veľká Paka na rok 2017 

 

 B/ berie na vedomie  viacročný rozpočet obce Veľká Paka na roky 2018-2019 

 

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

Veľká Paka 

 

 

 Počet prítomných poslancov : 6 

 

 Hlasovanie :   

  za: 6 

  proti : 0 

  zdržal sa: 0 
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4. Návrh VZN  obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka 

 

Uznesenie č. 158 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

schvaľuje VZN obce č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými  odpadmi na území obce Veľká Paka 

 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0 

 

 

 

5. Plán kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

 

Uznesenie č. 159 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie plán kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 

 

 

 

6. Odmeny poslancom obecného  zastupiteľstva za rok 2016 

 

 

Uznesenie č. 160 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

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

Zásadami odmeňovania poslancov OZ  

 

B/ berie na vedomie zrieknutie sa poslancov svojich odmien za rok 2016 menovite: 

Milan Žilinský, Štefan Szelle a Ivan Seňan,st. 
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C/ schvaľuje vyplatenie odmien poslancom podľa návrhu finančnej komisie 

 

D/ schvaľuje presunúť nevyčerpanú čiastku odmien vo výške 1 500 € do položky 

Transfery spoločenským organizáciám Rozpočtu na rok 2017. 

 

E/ schvaľuje na návrh starostu obce Ivana Seňana vyplatenie mimoriadnej odmeny 

poslancovi OZ Ing. Ladislavovi Kalinovi vo výške 1 200 €  

 

Počet prítomných poslancov:  

 

 Hlasovanie :  6 

 za: 5 

 proti: 0 

 zdržal sa: 1 

 

 

 

7. Vianočný  príspevok pre invalidných dôchodcov 

 

Uznesenie č. 161 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

schvaľuje vyplatenie Vianočného príspevku vo  výške 20,- € na osobu na rok 2016 

invalidným dôchodcom, ktorý predložili Obecnému úradu potvrdenie o poberaní 

invalidného dôchodku. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti :0  

 zdržal sa : 0 
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8. Žiadosti  ENVIRONMENTÁLNY FOND 

 

Uznesenie č. 162 

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake : 

 

A/ poveruje Obecný úrad zistením podmienok podania žiadosti na 

Environmentálny fond. Oblasť: Rozvoj odpadového hospodárstva, činnosť C4 – 

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, prípadne poveruje starostu obce 

podaním žiadosti. 

 

B/ poveruje Obecný úrad zistením podmienok podania žiadosti na Environmentálny 

fond. Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov 

vrátane zatepľovania, činnosť L3 – Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich 

verejných budov vrátane zatepľovania, prípadne poveruje starostu obce podaním 

žiadosti. 

 

Počet prítomných poslancov: 6 

 

 Hlasovanie :   

 za: 6 

 proti : 0 

 zdržal sa : 0  

 

9.   Prípravné práce na R7 

 

Uznesenie č. 163 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie informácie  starostu obce  o prípravných prácach  na R7 

 

 

10. Informácie o výstavbe haly  v areály skládky  v Čukárskej  Pake 

 

Uznesenie č. 164 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 

 

berie na vedomie informácie Ing. Sárkánya o výstavbe Haly č. II na skládke 

odpadov, ktorá bude slúžiť na triedenie plastov a obalov v areály skládky 

v Čukárskej Pake. 
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Po vyčerpaní programu sa p. starosta poďakoval poslancom a zúčastneným za 
účasť a zaželal všetkým príjemné prežitie Vianočných sviatkov a šťastný Nový 
rok 2017. Oznámil, že dňa 17.12.2016 sa budú konať Vianočné trhy v parku pri 
kostole a 1.1.2017 Novoročný beh „Tri paky“, kam každého srdečne pozýva, 
následne ukončil schôdzu OZ.  
 
 

 

 

                                                                                Ivan   S e ň a n  

                    

                                                                                 starosta obce      

 

 

Overovatelia:          Štefan Szelle 

 

 

 

                                Ivan Seňan , st.  

 

 

 

Zapísala:  Rozália Gašpareková 


