
 
 

 

Uznesenia 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 

 

 

 

    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 m
2
  s pozemkom  p. Rozálie  

    Tomovičovej  LVč.553 pozemok  registra ,,C,,  parc.č. – orná pôda  o výmere  60 m
2  

. 

 

    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 o 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. 

      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 

 

      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 Seňan 

                                                                                                                         starosta obce 


