KRONIKA 2010

V roku 2010 vykonávala obec Veľká Paka prenesený výkon štátnej správy na
úsekoch vedenia matriky, základného školstva, stavebného úradu, hlásenia pobytu
občanov a registra obyvateľov SR, špeciálneho stavebného úradu a starostlivosti o
životné prostredie.

Vo februári sa na obecnom zastupiteľstve schválila žiadosť Michala Urbana SHR
o predĺženie nájmu poľnohospodárskych pozemkov, t. j. ornej pôdy vo vlastníctve
obce (vo výmere 60 5124 m2) za podmienok stanovených v zmluve. Doba nájmu
bola dohodnutá na desať rokov. M. Urban potreboval predĺženie nájomnej doby z
dôvodu, že prechádzal na ekologické pestovanie, pri ktorom bol časový horizont
výsledného efektu dlhší.

V polovici februári (14. 2., v sobotu o 15, 45 hod.) vypukol z nezistených príčin
požiar skládky komunálneho odpadu v Čukárskej Pake. Na skládke horel odpad na
ploche približne 30 krát 40 metrov do hĺbky osem až 10 metrov. Hasiči z Dunajskej
Stredy a Šamorína sa požiar spočiatku snažili uhasiť prúdmi vody. To však nestačilo,
preto ohniská začali zasýpať zeminou. Na druhý deň im prišli na pomoc aj hasiči
z Hubíc a zo Štvrtka na Ostrove. Prácu im komplikoval silný nárazový vietor, ktorý
zahalil dedinu hustým dymom. Merania však neukázali vyššiu hodnotu nebezpečných
látok v ovzduší. Požiar zlikvidovali v nedeľu o 18:30, takmer po 27 hodinách a
skládku odovzdali správcovi na ďalší dohľad.
21. marca zorganizoval kynologický klub Dagnik po prvýkrát domáci pretek
"DUNA CUP" na futbalovom štadióne vo Veľkej Pake. Bolo prihlásených vyše 30
pretekárov so psami rôznych plemien a kategórií. Pretek bol doplnený "Súťažou o
najkrajšieho psíka", ktorej sa zúčastnili najmä deti. Vďaka štedrým sponzorom
nechýbali lákavé ceny a poháre. Zúčastnili sa aj domáci členovia a to menovite: Alena
Krchňáková, Dominika Szabó, Peťo Veselý, Barbora Palušeková, Dáša Baňárová,
Zuzana Sidó, Dominik Bugár, ktorí so svojimi psami obsadili popredné miesta.
V júni, pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, členovia klubu pripravili ukážky
športovej kynológie. Nacvičili si skupinovú poslušnosť a taktiež prvky obrany.
V septembri zorganizoval klub bonitáciu nemeckých ovčiakov, ktorá sa uskutočnila v
priestoroch futbalového areálu vo Veľkej Pake. Jozefovi Domonkošovi sa podarilo
úspešne zbonitovať dve sučky.

V sobotu, 15. mája sa v areáli Penziónu pri rybníku konal po štvrtý raz Medzinárodný
festival Fischperkelt 2010. Počasie práve nevyšlo, napriek tomu sa pri rybníku zišli dve
desiatky družstiev zo Slovenska, Maďarska a Čiech, aby po roku opäť súťažili a
predviedli svoje kuchárske umenie. Neišlo ani tak o výhru ako o dobrú náladu a
stretnutie kamarátov a priateľov. Aj tentoraz súťažili trojčlenné družstvá, ktorých
úlohou bolo pripraviť v kotlíku čo najchutnejší rybací perkelt. Odborná jury pri
hodnotení okrem chuti pokrmu prihliadala i na originalitu ingrediencií, aranžmán
hotového jedla, úpravu pracovného stola, rovnošatu súťažiacich a množstvo ďalších
drobností. Každé družstvo pripravilo minimálne 5 litrov rybacieho perkeltu podľa
vlastnej receptúry. Súčasťou podujatia bola aj degustácia vín pod holým nebom. Cestu
k rybníku si tento rok našlo viac ako tisíc návštevníkov. Veľkú pozornosť už tradične
pútala vodná víla, ktorú však kvôli počasiu bolo možné obdivovať len v interiéri.
Tradičným účastníkom podujatia bol kuchár, známy z ranného vysielania televízie
Markíza, Vojto Artz. Bol nielen renomovaným členom poroty, ale predvádzal aj
ukážky svojho kuchárskeho umenia.
Začiatkom júna museli hasiči odstrániť vyvrátené stromy z cesty medzi obcami
Čukárska Paka a Veľká Paka. Stromy vyvrátil silný nárazový vietor.
Koncom júna sa v obci ukončoval projekt „Učiaci sa región“. Spolu s partnerskými
obcami Lehnice a Blatná na Ostrove sa vyškolilo 36 zamestnancov uvedených obcí v
informačno-technických zručnostiach, základoch anglického jazyka, v komunikačných
a manažérskych schopnostiach. Súčasťou projektu boli tréningy, zamerané na mladé
rodiny, sociálne služby a otázku zamestnanosti. Projekt bol podporený v rámci
Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a spolufinancovaný z
Európskeho sociálneho fondu. Nenávratný finančný príspevok bol vo výške 90.264 eur.
Školiace centrum, ktoré vzniklo z projektu, malo byť otvorené pre ďalšie vzdelávanie
zamestnancov, ale aj obyvateľov obce a partnerských obcí. Koordinátorkou projektu
bola dr. Daniela Bzdúšeková.
Koncom júna poslanci schválili žiadosť Jána a Alžbety Horváthovcov o výstavbu
rodinných domov a prístupovej komunikácie na ich parcele v Čukárskej Pake za
podmienok, že výstavba sa zrealizuje podľa predloženého stavebného zámeru a
všetky inžinierske siete a prístupová komunikácia sa vybudujú na náklady
žiadateľov.
Júlové zastupiteľstvo schválilo žiadosť na realizáciu projektu Veľká Paka –
rekonštrukcia verejného osvetlenia. Na financovanie projektu Rekonštrukcia
autobusových zastávok si obec musela zobrať krátkodobý investičný úver od Dexia
banky.

V tomto roku bola v obci už kompletne vybudovaná delená splašková kanalizačná
sieť vo všetkých miestnych častiach, vrátane kanalizačných výtlakov medzi
jednotlivými miestnymi časťami a kanalizačný výtlak až do mestskej časti Šamorín –
Mliečno.

Na júlovom zasadaní poslanci ( podľa § 11 ods.4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení) určili rozsah výkonu funkcie starostu na plný úväzok, jeden
volebný obvod a sedem poslancov do obecného zastupiteľstva v novom volebnom
období 2010-2014.
V auguste sa konal Deň obce, spojený s kultúrnym a športovým programom. Na jeho
organizácii participovali miestne spoločenské organizácie a podporili ho aj
podnikatelia.

V októbri sa v obci založil Baba klub. Jeho členkami boli mamičky s deťmi do troch
rokov, ktoré mali k dispozícii školiacu miestnosť pri pošte, kde sa mohli stretávať.

Na jeseň sa dobudovalo miniihrisko vo Veľkej Pake a bol schválený prevádzkový
poriadok a cenník za jeho prenájom.

Dňa 27. novembra sa konali voľby do orgánov samosprávy. Počet voličov v obci ku
dňu volieb bol 674 . Volieb sa zúčastnilo 518 voličov. O post starostu sa uchádzali
traja kandidáti: Alexander Hunka (SDKÚ-DS, SMK-MKP), Dr. Daniela Bzdúšeková
(KDH) a Ing. Irena Kosťová (MOST – HÍD). Za starostu bol zvolený Alexander
Hunka s počtom hlasov 216, Dr. Bzdúšeková získala 205 hlasov, Ing. Kosťová 85
hlasov.
Za poslancov boli zvolení : Milan Žilinský /218/, Ivan Seňan /213/, Ivan Seňan,ml.
/193/,
Edita Klárisová /186/, Eva Lamiová /179/, Mária Czafiková, Mgr./173/, Imrich Bugár
/173/.
Na decembrovom zasadaní novozvolený starosta obce p. Alexander Hunka zložil
zákonom predpísaný sľub starostu obce, po ňom zložili sľub novozvolení zúčastnení
poslanci.
Obecné zastupiteľstvo zriadilo

a/ komisiu na ochranu verejného záujmu
b/ komisiu finančnú a správy obecného majetku
c/ komisiu výstavby, územného plánu, pôdneho a vodného hospodárstva, dopravy
a verejno- prospešné služby
d/ komisiu školstva, mládeže, kultúry, športu, životného prostredia,
sociálno- zdravotnej a bytovej politiky
zvolilo
a/ predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Milana Žilinského - poslanca
a členov Ivana Seňana , st. -poslanca, Máriu Czafikovú , Mgr. – poslanca

b/ predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku: Evu Lamiovú- poslanca
a členov Milana Žilinského – poslanca , Ivana Seňana, st. – poslanca, Helenu
Suchú, Irenu Kosťovú, Ing.

c/ predsedu komisie výstavby, územného plánu, pôdneho a vodného hospodárstva,
dopravy a verejno- prospešné služby: Milana Žilinského - poslanca
a členov Ivana Seňana, st.- poslanca , Milana Tomoviča ,Ing., Martina
Kráľa, Ing., Štefana Szelleho

d/ predsedu komisie školstva, mládeže, kultúry, športu, životného prostredia,
sociálno- zdravotnej a bytovej politiky: Máriu Czafikovú, Mgr.- poslanca
a členov Editu Klárisovú- poslanca , Ivana Seňana, ml. –poslanca, Imricha
Bugára –poslanca, Katarínu Lonskú

Obecné zastupiteľstvo vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Veľká Paka na deň
24.02.2011.
Prebytok rozpočtu obce za rok 2010 po úprave bol vo výške 58 146,90 Eur.
Tento prebytok bol pridelený do rezervného fondu obce na rekonštrukciu budovy
školy.

SLOVENSKÁ REPUBLIKA DEMOGRAFICK0 UKAZOVATELE 2000 - 2010

Veľká Paka
Názov obce: Veľká Paka
Kód obce: 501972
Názov okresu: Dunajská Streda Kód okresu: 201
Názov kraja: Trnavský kraj Kód kraja: 200
Nadmorská výška: 123 m n.m.
Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 42 obyvateľov na 1km2
Celková výmera obce: 18,36 km2 - 1836
ha

Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010

Poľnohospodárská pôda spolu: 16,55
km2 1655 ha - 90%
- Pôda orná: 16,21 km2 - 1621 ha 97,92%
- Trvalé kultúry:
Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,04%
Záhrady: 0,33 km2 - 33 ha - 1,96%
Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha 0,04%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,01 km2 - 1
ha - 0,03%

Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,80
km2 - 180 ha - 10%
- Lesný pozemok: 0,52 km2 - 52 ha 28,91%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha 6,63%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,91 km2 91 ha - 50,46%
- Plocha ostatná: 0,25 km2 - 25 ha 14,00%

Údaje o obyvateľstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2008

2009

2010

Muži

311

327

342

346

346

352

365

374

385

396

403

Ženy

344

368

388

394

399

405

418

417

426

447

456

Spolu

655

695

730

740

745

757

783

791

811

843

859

Muži %47,48%47,05%46,85%46,76%46,44%46,50%46,62%47,28%47,47%46,98%46,92%
Ženy % 52,52%52,95%53,15%53,24%53,56%53,50%53,38%52,72%52,53%53,02%53,08%
Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži

-

-

-

4

2

3

5

5

3

3

4

Ženy

-

-

-

2

8

2

1

5

5

7

4

Spolu

0

0

0

6

10

5

6

10

8

10

8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži

-

-

-

8

7

4

4

3

7

3

6

Ženy

-

-

-

3

5

8

2

6

2

5

-

Spolu

0

0

0

11

12

12

6

9

9

8

6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži

-

-

-

-4

-5

-1

1

2

-4

-

-2

Ženy

-

-

-

-1

3

-6

-1

-1

3

2

4

Spol

http://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=501972

