
 
 

 

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Veľká Paka  
 č. 17/2016 zo dňa 15.12.2016 

 
 
  Obecné zastupiteľstvo na svojom sedemnástom zasadnutí prerokovalo:  

 

 

  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 

 



                                           

 

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 

 

 

 

 

 

 



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 , Ivan Seňan 

 

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 / Kalina / 

 

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 

 

 

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 spracovanie plastov a obalov v areály skládky v Čukárskej Pake 


