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Z á p i s n i c a    číslo   7/2015  a  8/2015  

z OZ konaného dňa 17. a 21.septembra 2015 o 18.00 hod. 

v kultúrnom dome vo Veľkej Pake 
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Z á p i s n i c a    čís. 7/2015 a 8/2015 
napísaná na 7. a 8. zasadaní obecného zastupiteľstva,  

konanom dňa 17.09.2015 a 21.09.2015 o 18.00 hod. 
v kultúrnom dome vo Veľkej Pake 

 
 

 
Zasadanie OZ č. 7/2015 dňa 17.09.2015 bolo zrušené, kvôli nedodržaniu 
zverejnenia programu zasadnutia obvyklým spôsobom. 
 
Dňa 18.09.2015 bolo zvolané zasadanie OZ č. 8/2015 . 

 
 
 

Prítomní : 
 

Ivan Seňan ml.           starosta obce  
Milan Žilinský            zástupca starostu  
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva : 
 
Alexander Hunka 
Ing. Ladislav Kalina 
Ivan Seňan st. 
Štefan Szelle 
 
Bc. Vojtech Ravasz   hlavný kontrolór obce 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva  Alena Kosťová  a  Ing. Július Varga  
sa ospravedlnili. 
 
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. 
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P. starosta oboznámil prítomných s programom rokovania, ktorý je nasledovný: 
      
 

  1.   Otvorenie 
  2.   Voľba návrhovej komisie 
  3.   Kontrola plnenia vlastných uznesení 
  4.   Návrh zámennej  zmluvy  p. Rozália Tomovičová 
  5.   Návrh  kúpnej  zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol. 
  6.   Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa    
        21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s. 
  7.   Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake 
  8.   Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti  SPV DÁLOVCE s.r.o. 
  9.   Rôzne 
 10. Diskusia 
 11. Návrh  uznesenia 
 12. Záver 

 
   

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

       2. Voľba návrhovej komisie: 
 
P. starosta Seňan navrhol nasledovné  zloženie návrhovej komisie: 
 
Predseda:  Milan Žilinský 
Členovia:   Štefan Szelle  
                     Ing. Ladislav Kalina 
 
Obecné  zastupiteľstvo    j e d n o h l a s n e    súhlasí  so zložením  
návrhovej komisie. 
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       3. Kontrola plnenia vlastných uznesení: 
 
Starosta obce p. Seňan oboznámil prítomných v krátkej informatívnej 
správe s plnením vlastných uznesení.  
-  Realizácia odstavných plôch pri železničnej stanici vo Veľkej a MalejPake 

: v súčasťnosti prebieha komunikácia  medzi obcou  a zástupcami železníc. 
-  Vypracovanie posudku a následnej cenovej ponuky na výmenu strechy 

na KD: zatiaľ má len  jednu ponuku, čaká na ďalšie . 
-  Vypracovanie cenovej ponuky na zabezpečenie teplej vody v sociálnych 

zariadeniach ZŠ a MŠ formou elektrických bojlerov a TÚV: je  v štádiu 
spracovania. 

-  Rozšírenie živnosti OÚ vo Veľkej Pake o Poskytovanie služieb v 
poľnohospodárstve a záhradníctve : je  vybavené. 

-  Zadanie verejného obstarávania na oplotenie školy (pravá strana od 
12BJ) a zároveň o vyžiadanie cenovej ponuky na výmenu jestvujúceho 
oplotenia: obec ešte čaká na cenové ponuky . 

-   Posúdenie najlepšieho riešenia opravy komunikácie smerom na 
skládku: obrdžal projekt od združenia na rekonštrukciu danej 
komunikácie na ktorý majú vypracovať cenovú ponuku. 

 
 

      4.   Návrh zámennej  zmluvy  p. Rozália Tomovičová 
 
      Starosta obce p. Seňan oboznámil prítomných  s návrhom p. Rozálie  
      Tomovičovej  pričom dodal, že v minulosti obec riešila podobné pozemky  
      formou odpredaja, a preto by sa mala p.Tomovičová rozhodnúťči by mala  
      záujem o odkúpenie. 
      Občan obce pán Ing. Tomovič syn p. Tomovičovej povedal, že trvá na  
      výmene pozemkov a samozrejme za rozdielné m2 by zaplatili, preto aj dal  
      vypracovať geometrický plán. 
      Pán poslanec Szelle povedal, že kvôli hospodárnosti by sa mali obrátiť na  
      znalca, aby ocenil obecné pozemky. 
      Pán starosta  Seňan dodal, že obec nemá určený cenník na podobné poz.  
      Pán poslanec Seňan st. poznamenal, že len aby znalcovi nevyplatili viac,  
      ako získajú z predaja pozemkov .  
      Pán poslanec Žilinský  sa vyjadril, že je tu taká problematika pri ocenení,  
      že cena pozemkov na trhu  je pohyblivá . 
      Pán  poslanec Ing. Kalina navrhol, aby schválili výmenu pozemkov  
      s doplatením rozdielnych  m2 a cenu doplnili po ocenení pozemkov. 
      Pán poslanec Szelle sa opýtal od hlavného kontrolóra, že aký má na to  
      názor? 
      Pán kontolór Bc. Ravasz sa vyjadril, že keď má obec  vypracované ,,Zásady  



 5 

      hospodárenia s majetkom obce,, , ten by mohli aktualizovať doplnením   
      cien za obecné pozemky. 
      Pán poslanec Hunka  poznamenal, že by mali brať ohľad  aj na to, že ľudia   
      tie pozemky majú oplotené a užívajú ich už dávno. 
      Pán poslanec  Žilinský sa vyjadril, že obyvatelia, ktorí používajú také  
      pozemky boli vyzvaní, a mohli si ich odkúpiť za  výhodné ceny. 
      Starosta obce p. Seňan navrhol, aby hlasovali o zámene pozemkov  
      s doplatením rozdielnych  m2  a cenu  doplnili po ocenení . 
 
     Obecného zastupiteľstvo   j e d n o h l a s n e   súhlasí so zámennou  
     zmluvou  a doplatením rozdielu vo výmere po  stanovení ceny  
     znalcom, pozemkov registra  ,,C,, LV č. 356 parc.č.  192/18 rozdelené  
     podľa geometrického plánu č. 33464073-62/2015 – zastavané  
     plochy a nádvoria  o výmere 97 m2 s pozemkom  p. Rozálie Tomovičovej    
     LVč.553 pozemok  registra ,,C,,  parc.č. – orná pôda  o výmere  60 m2  . 

 
 

     5.   Návrh  kúpnej  zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol. 
 
     Starosta obce p. Seňan oboznámil prítomných  s návrhom kúpnej  zmluvy  
     a dal slovo p. Ing. Tomovičovi. 
     Občan obce p. Ing. Tomovič  povedal, že preto dali vypracovať geometrický  
     plán, aby mali rozdelenú parcelu, ktorá bude slúžiť na prístupovú cestu 
     pre ostatných vlastníkov, ktorí sú vymenovaní v návrhu kúpnej zmluvy. 
     Pán poslanec  Žilinský sa vyjadril, že keď sa jedná o prístupovú komunikáciu  
     nemuseli by pozemok kupovať, mohol by ostať vo vlastníctve obce. 
     Občan obce p. Ing. Tomovič  povedal, že sa už rozprávali o tom na zasadnutí  
     OZ aj na pracovnej porade, a vtedy sa dohodli, že majú dať vypracovať   
     geometrický plán na rozdelenie pozemkov, preto naďalej trvajú na odkúpení. 
     Pán poslanec Ing. Kalina poznamenal, že keď  trvajú na odkúpení, treba im  
     pozemok predať. 
     Starosta obce p. Seňan navrhol, aby hlasovali o odpredaji. 
 
 
     Obecné zastupiteľstvo   j e d n o h l a s n e   súhlasí s predajom pozemku  
     za cenu stanovenú znalcom v katastrálnom  území Veľká  Paka  
     evidovanú na LV č. 356 –  pozemok parcelné  č. reg.   ,,C,,192/18- 
     zastavané plochy  a nádvoria o výmere 111 m2 v zmysle  geometrického  
     plánu č. 33464073-62/2015  v ktorom sa jedná o novovytvorenú parcelu  
    č. 192/33 zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 v rovnakom   
    podiele ¼ kupujúcim nasledovne : 
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     1/ Rozália Tomovičová   v podiele ¼ 
     2/ Ivan Németh a  Zuzana Némethová do bezpodielového  
           spoluvlastníctva manželov v podiele ¼ 
     3/ Jana Tóthová v podiele ¼ 
     4/ Boris Lehota a Denisa Lehotová do bezpodielového spoluvlastníctva      
           manželov v podiele ¼ 
 
     6.   Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa    
     21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s. 
 
     Starosta obce p. Seňan dal priestor zástupcovi spol. Slovanet, a.s., aby   
     v krátkosti informoval prítomných o projekte kamerový sytém.  
     Zástupca firmy Slovanet, a.s. p. Gazdík vysvetlil prítomným podmienky 
     poskytnutia dotácie, montáže, financovania a prevádzky systému, pričom   
     zdôraznil, že obec do neho nemusí  investovať žiadne financie . 
     Pán poslanec Ing. Kalina sa opýtal koľko rokov má fungovať kam. systém? 
     P. Gazdík  povedal, že päť  rokov .  
     Pán poslanec Szelle sa spýtal, či  garantujú, že  počas piatich rokov obec  
     nebude mať ďalšie náklady na prevádzku? 
     P. Gazdík  povedal, že samozrejme, však je to uvedené aj v zmluve.  
     Starosta obce p. Seňan dodal, že podmienky boli v súťažných podkladoch.  
     Pán poslanec Hunka sa opýtal , čo sa stane, keď  PPA nepodpíše  projekt? 
     Starosta obce p. Seňan oznámil, že spoločnosť Slovanet, a.s. preto začala  
     s vykonávaním  prác v predstihu, lebo podľa zmluvy musia montáž  
     zrealizovať do 30.09.2015, keď  PPA  nepodíše dotáciu, tak  všetko    
     odmontujú a zoberú preč . 
     Pán poslanec  Szelle sa informoval na koho sa môžu obrátiť ohľadom   
     projektu, kto je projektový manager?  
     P. Gazdík povedal, že Premier Consulting a dodal, že sa jedná o dodávku  
     tovaru, pri kontrole PPA musí uznať výdavky.  
     Pán poslanec Szelle požiadal pána zástupcu nech povie aj škaredú stránku. 
     P. Gazdík  povedal, že taká neexistuje. 
     Občan obce p. Domonkoš sa vyjadril, že uznáva, že kamery sú umiestnené  
     na správnych miestach, ale sa mu to celé nezdá a zaváňa to podvodom.  
     Cena materiálu, cena za vykonanú prácu – tie financie nebudú chýbať    
     spoločnosti  pri prípadnej  neúspešnosti projektu? 
     P. Gazdík sa vyjadril, že všetko majú zakotvené v zmluve, aj financovanie  
     bolo už vysvetlené a obec to nebude nič stáť.  
     Pán poslanec Hunka sa opýtal, prečo o takom projekte nebol informovaný,   
     neboli informovaní ani obyvatelia obce, či existuje uznesenie, či prebehlo  
     verejné obstarávanie, a keď prebehlo, prečo o tom nebola na webovej     
     stránke žiadna informácia? 
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     Starosta obce p. Seňan sa vyjadril, že si myslel, že obyvateľom sa bude  
     páčiť, že sa do obce dostanú investície za 100.000€. Predsa kamerový  
     systém bude slúžiť na zabezpečenie obecného majetku . 
     Poslanci boli o zámere informovaní na pracovnej porade, kde sa zúčastnilo  
     päť poslancov, ktorí  vyjadrili svoj súhlas. 
     Pán poslanec Hunka sa spýtal, prečo  tam nebol pozvaný? 
     Pán poslanec Szelle mu odpovedal, že pán Hunka nepriešiel na tú poradu. 
     Starosta obce p. Seňan vysvetlil, že verejné obstarávanie neprebehlo  
     výzvou cez webovú stránku obce, lebo VO prebiehalo aukciou. Ešte upresnil,  
     že predpokladaná hodnota zákazky bola 113.620€ a Slovanet, a.s. vyhral            
     aukciu so sumou 83.776€ bez DPH. 
     Pán poslanec Hunka  povedal, že nemá informácie, a preto nevie  
     informovať ani obyvateľov obce.  
     P. starosta  Seňan  povedal, že kľudne sa môže on alebo občania informovať  
     u neho. 
     Pán poslanec  Hunka  upozornil, že v prílohe zmluvy sú vyznačené veci,  
     ktoré nezodpovedajú skutočnostiam . 
     P. starosta Seňan povedal, že sa jedná len o vzorový dokument .  
     Pán poslanec Hunka sa spýtal hlavného kontrolóra, či obec neporuší   
     zákon  o rozpočtových pravidlách, a či si je vedomý toho, že má dať  
     stanovisko k prijatiu úveru. 
     Hlavný kontrolór p. Ravasz sa vyjadril, že obec neporuší zákon č. 583/2004  
     Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
     niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
     Stanovisko kontrolóra sa prikladá  k zápisnici. 
     Občianka obce p. Poláková sa spýtala, či by obec nevedela vykryť financie     
     z vlastných prostriedkov? 
     P. starosta  Seňan  povedal, že po konzultácii  s poslancami, došlo  k dohode,    
     že pri projektoch si zoberú preklenujúci úver. 
 
     Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o schválení prijatia  úveru zo   
     Všeobecnej úverovej banky a.s.  so sídlom:  
     Všeobecná úverová banka  
     Mlynské nivy 1 
     829 90 Bratislava 25 

      Identifikačné čísla a kódy banky: 
      IČO: 313 20 155                                                                                                                         

      DIČ: 2020411811 
      IČ DPH: SK7020000207 

      zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
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     vložka č.: 341/B vo výške 83.776 €, s dobou splatnosti v zmysle zmluvy  
     o úvere, na účel: predfinancovanie dotácie NFP  v zmysle zmluvy č.:  
     404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka  
     a Slovanet, a.s. nasledovne : 
 

      Hlasovanie :   
     za: 4 
     proti :0 
     zdržal sa : 1 ( Hunka ) 
 
    Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o schválení zabezpečenia  
    úveru   vystavením vlastnej blankozmenky Obce ako Dlžníka a  
    podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke uzatvorenej  
    medzi  Veriteľom a Dlžníkom nasledovne : 
 
     Hlasovanie :   
     za: 4 
     proti :0 
     zdržal sa : 1 ( Hunka ) 
 
     Poslanci obecného zastupiteľstva hlasovali o súhlase s úpravou rozpočtu   
     v príslušných kapitolách príjmov a výdavkov súvisiacich s prijatím  
     a splatením úveru a jeho príslušenstva, a poveruje starostu na podpis  
     zmluvnej dokumentácie spojenej s úverom a zabezpečením úveru  
     nasledovne : 
 

      Hlasovanie :   
     za: 4 
     proti :0 
     zdržal sa : 1( Hunka ) 
 
     7.   Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake 
 
     Starosta obce p. Seňan oboznámil prítomných zo žiadosťou p. Júliusa Vargu. 
     Pán poslanec  Ing. Kalina sa  opýtal, či zvonica patrí  do majetku obce? 
     P. starosta  Seňan povedal, že sa jedná o obecný majetok, pokračoval   
     s tým, že s niektorými poslancami už diskutovali o preložení a dospeli   
     k záveru, že by sa pán Varga mal dohodnúť so susedom a preložiť na  
     vlastné náklady. 
     Pán poslanec  Szelle povedal, keďže sa jedná o obecný majetok, aj náklady  
     by mala znášať obec, pričom by mali zvolať obyvateľov na stretnutie, kde 
     by sa mohli vyjadriť k preloženiu . 
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     P. starosta  Seňan navrhol, aby žiadosť preložili na nasledujúce zasadanie po  
     rokovaní so zainteresovanými osobami .  
 
     Obecného zastupiteľstvo   j e d n o h l a s n e   súhlasí s preložením 
     žiadosti p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v obci  Malá Paka  na     
     nasledujúce zasadanie a ukladá obecnému úradu pozvať na rokovanie    
     zainteresované osoby. 
 
     8. Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti  SPV DÁLOVCE s.r.o. 
 
    Starosta obce p. Seňan oboznámil prítomných s tým, že dňa 30.09.2015 sa   
    v Šamoríne v kultúrnom dome uskutoční verejné prerokovanie navrhovanej   
    činnosti zariadenia na vyskokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu  
    plazmovou technológiou SPV Dálovce s.r.o., pričom zdôraznil, že podľa jeho  
    názoru takáto činnosť nepatrí na územie Žitného ostrova . 
    Občianka obce p. Šáranská  súhlasila s tým, že takéto  činnosti nepatria na  
    územie Žitného ostrova, ako ani smetisko. Povedala, že má také informácie,  
    že Životné prostredie postúpilo celú vec na enviromentálne konanie . 
    Starosta obce p. Seňan povedal, že preto musia proti tomu bojovať a jedna  
    z možností je aj verejné prerokovanie, kde sa stretnú obyvatelia viacerých    
    obcí a spoločne  môžu vyjadriť svoj nesúhlas. Pokračoval s tým, že po  
    verejnom prerokovaní musí  obec zaslať aj svoje písomné stanovisko, čo  
    bude určite záporné . 
    Občan obce p. Ing.Tomovič poznamenal, že  aj Európska únia tú technológiu  
    zamieta.  
    Občan obce p. Domonkoš sa vyjadril, že  v kultúrnom dome v Šamoríne nie  
    je taký priestor, že by sa tam zmestilo toľko ľudí. Ďalej pokračoval, že jeho  
    názor je, že by bolo dobré vypracovať petíciu proti činnosti zariadenia. 
    P. poslanec Szelle  povedal, že súhlasí s názorom pána Domonkoša    
    a navrhuje vypracovanie petičnej listiny . 
    Starosta obce p. Seňan  navrhol , aby hlasovali o verejnom prerokovaní  
    navrhovanej činnosti SPV DÁLOVCE s.r.o. . 
 
    Obecného zastupiteľstvo   j e d n o h l a s n e   súhlasí s tým, aby sa verejné  
    prerokovanie navrhovanej činnosti spoločnosti SPV DÁLOVCE s.r.o.  
    konalo spoločne s dotknutými obcami dňa 30.09.2015 o 18:30 hod   
    v kultúrnom dome v Šamoríne, poveruje starostu obce doručiť písomné  
    stanovisko k správe a ukladá obecnému úradu vypracovať petičný hárok  
    k navrhovanej   činnosti o hodnotení navrhovanej činnosti. 
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     9. Rôzne 
     Starosta obce p. Seňan  poskytol informácie pre verenosťo jednotlivých   
     dôležitých veciach: 

- Rekonštrukcia  vereného osvetlenia – informoval, že verejné 
obstarávanie neprešlo kontrolou SIEA a nové obstarávanie prebieha, 
otváranie obálok bude 28.09.2015 o 13:00 na OÚ, prizval aj poslancov.  

- Pozemok č. 194/7, pod skládkou v Čukárskej Pake, bol kôli 
administatívnej  chybe katastra duplicitne pridelený dvom majiteľom.  
Parcela nikdy nepatrila obecnému úradu – chyba sa teraz opravila. 

- Nájomné byty 12 BJ – nemá žiadne informácie, všetko je v rukách spol. 
Strestav, s.r.o. 

 
Občianka obce p. B.Duchajová  záujemkyňa o byt povedala, že by bolo 
dobré zvolať rokovanie, lebo majiteľ  s nikým nekomunikuje .  
Starosta obce p. Seňan  povedal, že kôli nájomníkom on už raz z vlastnej 
iniciatívy zvolal stretnutie, je mu lúto, ale už im nemá možnosť ako pomôcť 
a nechce poskytovať dezinformácie. Vlastníkom bytovky je spol. Strestav 
s.r.o., a kým obec nedostane úver zo ŠFRB a dotáciu z ministerstva, nemôže 
už pre nájomníkov viac urobiť. 
Občan obce p. Masaryk dodal, že už podpísali zmluvy o nájme, len čakajú  
na to, kedy sa môžu nasťahovať .  
Starosta obce p. Seňan  povedal, že nájomníci podpísali, len pán majiteľ nie.  
P. poslanec  Seňan, st. sa vyjadril, že natrafili na pochybnú firmu. Požiadal 
p.poslanca Hunku, bývalého starostu nech sa vyjadrí, však on ich doporučil. 
P. poslanec Hunka povedal, nechápe prečo by firma Strestav, s.r.o. bola 
pochybná. Jednoducho nie sú peniaze a nie je doriešená elektrina, 
pokračoval pán poslanec, že firmu vybrali poslanci na základe 3 ponúk a 
tiež odsúhlasili uznesenie, aby s firmou Strestav bola podpísaná zmluva. 

 
      10. Diskusia 
 
       Občianky obce p. Lászlová , p. Oosterhuis a p. Thüringerová  sa vyjadrili,   
       že oni nechcú rozšírenú cestu, oni chcú len rekonštrukciu pôvodnej šírky.  
       Keby sa rozšírila vozovka, aj premávka by bola vyššia. Šírka vozovky je  
       vyhovujúca, majú tam aj obmedzenie rýchlosti (40), len keď naprší je voda     
       po kolená. Chcú, aby pôvodná cesta bola poriadne opravená.  
       Starosta obce p. Seňan  povedal, že taká rekonštrukcia, aká prebehla  vo  
       Veľkej Pake neprichádza do úvahy. Treba zosilniť krajnice a odviesť vodu.  
       Preto požiadal spoločnosť, ktorá  robila predchádzajúce rekoštrukcie,  
       aby vypracovala cenovú ponuku podľa projektu. 
       Občianka obce p.Oosterhuis povedala, že projekt bol vypracovaný na širšiu   
       cestu, preto bude cenová ponuka zbytočná. Ešte raz dôraznila, že nechcú  
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      mať širšiu cestu a nechcú mať vyrúbaný lesík. 
      Starosta obce p. Seňan  sa vyjadril, že cesta bude určite opravená. 
      Občianka obce p. Poláková sa opýtala či budú pokračovať v rekonštrukcii  
      ostatných ciest? Následne upozornila na zlý stav komunikácie pri ihrisku.  
      Starosta obce p. Seňan povedal, že je naplánová oprava cesty  pred KD.         
      Čo sa týka komunikácie pri ihrisku, chce požiadať o opravu tú  
      spoločnosť, ktorá bude vykonávať ostatné rekonštrukcie, aby nemusela  
      obec volať zvlášť firmu na opravu, čo by bolo určite drahšie. 
      Občan obce p. Ing. Tomovič sa opýtal, či má obec neplatičov? 
      Starosta obce p. Seňan konštatoval, že žiaľ áno, niektorým sa už posiela  
      posledná predsúdna výzva právnikom . 
      Občan obce p. Ing. Tomovič sa opýtal či nie je možnosť vybaviť rýchlejší  
      internet? 
      Starosta obce p. Seňan povedal, že zatiaľ nemáme iné možnosti. Jednal so   
      spoločnosťou Telekom, ktorá v budúcnosti plánuje optickú sieť v obci.  
      Ďalej informoval, že v KD zriadila a bude prevádzkovať zadarmo internet 
      spoločnosť Radio Lan, za to, že na streche ZŠ si zriadia anténu. 
 
      11. Návrh  uznesenia 
 
       Návrhy uznesení zo zasadnutia obecného zastupiteľstva č. 8/2015 

obce Veľká Paka zo dňa 21.09.2015  
           Obecné zastupiteľstvo na svojom ôsmom zasadnutí  prerokovalo :  
   1.   Voľba návrhovej komisie 
   2.   Návrh zámennej  zmluvy  p. Rozália Tomovičová 
   3.   Návrh  kúpnej  zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol. 
   4.   Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa  
         21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s. 
   5.   Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake 
   6.  Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti  SPV DÁLOVCE s.r.o. 
 

    1.  Voľba návrhovej komisie 
Uznesenie č. 65 

 

     Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake: 
    volí: 
     a) predsedu návrhovej komisie   :    Milana Žilinského 
     b) členov  komisie :  Ing. Ladislava Kalinu  a  Štefana Szelleho 
     

     Hlasovanie :   
    za: 5 
    proti : 0 
    zdržal sa : 0 
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    2.  Návrh zámennej  zmluvy  p. Rozália Tomovičová 
Uznesenie č. 66 

 

     Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake : 
    súhlasí so zámennou zmluvou  a doplatením rozdielu vo výmere po  
    stanovení ceny znalcom, pozemkov registra  ,,C,, LV č. 356 parc.č.  192/18  
    rozdelené podľa  geometrického plánu č. 33464073-62/2015 – zastavané  
    plochy a nádvoria  o výmere 97 m2  s pozemkom  p. Rozálie Tomovičovej    
    LVč.553 pozemok  registra ,,C,,  parc.č. – orná pôda o výmere 60 m2  . 
      

     Hlasovanie :   
    za: 5 
    proti : 0 
    zdržal sa : 0 
 

    3.  Návrh  kúpnej  zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol. 
Uznesenie č. 67 

 

      Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake :  
     súhlasí s predajom pozemku za cenu stanovenú znalcom v katastrálnom  
     území Veľká  Paka evidovanú na LV č. 356 –  pozemok parcelné  č. reg      
     ,,C,,192/18-zastavané plochy  a nádvoria o výmere 111 m2 v zmysle  
     geometrického plánu č. 33464073-62/2015  v ktorom sa jedná 
     novovytvorenú parcelu č. 192/33 –zastavané plochy a nádvoria o výmere  
     14 m2 v rovnakom podiele ¼ kupujúcim nasledovne : 
     1/ Rozália Tomovičová   v podiele ¼ 
     2/ Ivan Németh a  Zuzana Némethová do bezpodielového spoluvlastníctva  
           manželov v podiele ¼ 
     3/ Jana Tóthová v podiele ¼ 
     4/ Boris Lehota a Denisa Lehotová do bezpodielového spoluvlastníctva      
           manželov v podiele ¼    
     Hlasovanie :   
     za: 5 
     proti :0 
     zdržal sa : 0 
 

     4. Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa  
         21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s. 

Uznesenie č. 68 
 

      Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake :  
a) schvaľuje prijatie úveru zo Všeobecnej úverovej banky a.s. 
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      so sídlom:  
      Všeobecná úverová banka  
      Mlynské nivy 1 
      829 90 Bratislava 25 

      Identifikačné čísla a kódy banky: 
      IČO: 313 20 155                                                                                                                           

      DIČ: 2020411811 
      IČ DPH: SK7020000207 

      zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa,  
     vložka č.: 341/B vo výške 83.776 €, s dobou splatnosti v zmysle zmluvy  
     o úvere, na účel: predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.:  
     404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka  
     a Slovanet, a.s. 
      Hlasovanie :   
     za: 4 
     proti :0 
     zdržal sa : 1 ( Hunka ) 
 

b) schvaľuje zabezpečenie úveru vystavením vlastnej blankozmenky Obce 
ako Dlžníka a podpísaním dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke 
uzatvorenej medzi Veriteľom a Dlžníkom. 

      Hlasovanie :   
      za: 4 
      proti :0 
      zdržal sa : 1 ( Hunka ) 
 

c) súhlasí s úpravou rozpočtu v príslušných kapitolách príjmov a výdavkov 
súvisiacich s prijatím a splatením úveru a jeho príslušenstva, a poveruje 
starostu na podpis zmluvnej dokumentácie spojenej s úverom 
a zabezpečením úveru.  

       Hlasovanie :   
      za: 4 
      proti :0 
      zdržal sa : 1( Hunka ) 
 

     5.   Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake 
Uznesenie č. 69 

 

      Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake :  
a)  prekladá žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v obci  Malá Paka  
na nasledujúce zasadanie 
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      b)  ukladá obecnému úradu pozvať na rokovanie zainteresované osoby 
       Hlasovanie :   
      za: 5 
      proti :0 
      zdržal sa : 0 
 
      6. Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti SPV DÁLOVCE s.r.o.  

Uznesenie č. 70 
 

      Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake : 
      a) súhlasí s tým, aby sa verejné prerokovanie navrhovanej činnosti  
           spoločnosti SPV DÁLOVCE s.r.o. konalo spoločne s dotknutými obcami  
           dňa 30.09.2015 o 18:30 hod v kultúrnom dome v Šamoríne. 
      b) poveruje starostu obce doručiť písomné stanovisko k správe  
           o hodnotení navrhovanej činnosti. 
      c)  ukladá obecnému úradu vypracovať petičný hárok k navrhovanej  
            činnosti 
      Hlasovanie :   
      za: 5 
      proti :0 
      zdržal sa : 0 
 
 

                                                                                Ivan   S e ň a n  

                                                                                 starosta obce      

 

 

 

Overovatelia:          Ivan Seňan, st. 

 

 

 

                                Alexander Hunka 

 

 

 

 

Zapísala:                  Rozália Gašpareková 

  


