KRONIKA 2011
Vo februári bolo zverejnené výberové konanie na web stránku obce. Obstarávacia
komisia vybrala firmu ARS NOVA, spol. s. r. o. z Bratislavy. Administrátorom
obecnej webovej stránky sa stal Ing. Szilárd Csóka. Do redakčnej rady boli navrhnutí
predsedovia miestnych organizácií a riaditeľky ZŠ a MŠ .
Dôvodom zmeny obecnej stránky nebola len legislatívna úprava zverejňovania faktúr
a zmlúv, ale aj požiadavka obecného zastupiteľstva na zabezpečenie dokonalejšej
informovanosti všetkých návštevníkov obecnej stránky. Stránka bola navrhnutá tak,
aby motivovala obyvateľov obce a vzbudila ich záujem o dianie v obci, možnostiach
trávenia voľného času, poskytovaných službách ai.
Koncom februára (21.2.) bol výkonom funkcie zástupcu starostu poverený Imrich
Bugár. Za hlavného kontrolóra obce bola zvolená Dr. Daniela Bzdúšeková s tým, že v
tejto pozícii mohla vykonávať ďalšiu pracovnú činnosť

prípadne samostatnú

zárobkovú činnosť. S účinnosťou od 1. októbra sa jej pracovný úväzok hlavnej
kontrolórky zvýšil z pôvodných 15 percent na 30 percent.
V zimných mesiacoch sa skomplikovala situácia v 8 – bytovke, súvisiaca s trestným
činom krádeže. Poškodená obyvateľka vykradnutého obecného bytu pani Hana
Koblišková požiadala o zrušenie nájomnej zmluvy a z bytovky sa vysťahovala. Na
základe prijatých kritérií, týkajúcich sa obecných bytov, sa uvoľnený nájomný byt
pridelil obyvateľke obce Jolane Takácsovej.
V tejto súvislosti treba spomenúť aj zmeny v nájomných zmluvách, ktoré sa navrhli v
tomto roku.

Nová zmluva upravovala výšku nájomného

na 150,- EUR mesačne,

splatnosť nájomného bola 25. deň v mesiaci a stanovila sa povinnosť doplatiť kauciu
do výšky 900,- EUR.
V novembri sa pridelil ďalší uvoľnený byt Mgr. Kristíne Jurányiovej a manželovi
Františkovi Jurányimu. V decembri vypovedal nájomnú zmluvu Patrícius Lehota.

Na jar (marec) sa riešil problém zberného dvora. Majiteľ pozemku, na ktorom boli
kontajnery umiestnené, pán Boczek, trval na ich okamžitom premiestnení. Dočasné
riešenie navrhol pán poslanec Ivan Seňan, st., s tým že poskytol svoj pozemok
v areáli poľnohospodárskeho družstva na dočasné umiestnenie zberného dvora (kým
obec nenájde iný vhodný priestor). S účinnosťou od 1. novembra sa p. Ivanom
Seňanom uzatvorila zmluva na prenájom pozemkov pre účely skládky.
V marci bol schválený rozpočet obce Veľká Paka na rok 2011 vo výške 636 588,49
EUR.
Činnosť v jarnom období rozbehli aj spoločenské organizácie, už tradične sa v obci
konala poľovnícka zábava, ktorú organizovalo poľovné združenie FALCO.
V dňoch 16. a 20. apríla - pri príležitosti Dňa Zeme - sa v obci uskutočnila akcia „Čistá
Zem, čistá dedina“.
V tomto roku sa uskutočnila akcia sčítanie obyvateľov. Prebehla v čase od 13. mája do
6. júna. Sčítacími komisármi pre Veľkú Paku boli: Mgr. Kristína Jurányiová a Monika
Takács, pre Malú Paku: Mária Edmárová a pre Čukársku Paku: Bc. Žaneta Krasňanská.
V máji sa rozhodlo o výstavbe trativodnej šachty na doriešenie odtoku dažďových vôd
pred domom Ing. Jendeka (podľa predloženého návrhu Ing. Ladislava Kalinu).
Od 1. júna mal obecný úrad povinnosť vykonávať pri výbere dodávateľov na tovary a
služby verejné obstarávanie v zmysle zákona. Tento postup mal uplatniť na všetky
obstarávané tovary a služby hodnota, ktorých presahovala 1000 EUR.
Jún bol určený aj na zábavu a súťaž.
Štvrtého júna sa na futbalovom ihrisku uskutočnila oslava Dňa detí. Pripravili ju
základná i materská škola v spolupráci so spoločenskými organizáciami. Akcia bola
spojená so športovými a zábavnými súťažami, ukážkami požiarnikov, motorkárov a
vystúpením kúzelníka a hudobným predstavením. Deti mali k dispozícii hrad na
skákanie a množstvo pochúťok.

O týždeň zorganizovalo aj poľovné združenie Falco v areáli Penziónu pri rybníku akciu
Poľovníci deťom. Podujatie sa začalo ráno rybolovom, pokračovalo popoludní
streľbou zo vzduchovky a vedomostnými súťažami. Víťazi jednotlivých disciplín
získali pekné ceny, diplomy a medaile. Pre všetky deti bolo pripravené bezplatné
občerstvenie a veľa sladkostí. Rodičia a ostatní návštevníci si mohli pochutnať na
cigánskej pečienke a pečených rybách.
O necelý týždeň, v sobotu 18. júna sa znova v areáli Penziónu pri rybníku uskutočnil
5. ročník medzinárodného festivalu vo varení rybacieho perkeltu - Fisch Perkelt
2011, ktorý organizoval majiteľ penzióna Milan Žilinský v spolupráci s obcou. Na
tejto medzinárodnej súťaži obsadili prvé miesto Ferenc Fehér, Jozef Csápai a Zoltán
Czucz st..
V júni vykonal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej
Strede kontrolu v školskej jedálni. Konštatoval drobné nedostatky, ktoré bolo treba
odstrániť.
Počet detí v materskej škole mal aj v tomto roku stúpajúci trend. Od 1. septembra bolo
prihlásených spolu tridsať detí a bolo potrebné dokúpiť ďalšie vybavenie, v prvom rade
postele (5). Novou riaditeľkou MŠ bola Žaneta Krasňanská, Bc.
Na základnej škole boli dve triedy, kde sa v tomto školskom roku učilo 14 žiakov,
ďalej trieda pre výpočtovú techniku, provizórna trieda ako telocvičňa, kabinet
a zborovňa. Na škole vyučovali dve učiteľky. Pani učiteľka Eva Pálfyová na polovičný,
Mgr. Marta Hasáková na plný úväzok a jedna vychovávateľka pani Klára Mezeyová.
Všetci pedagogickí pracovníci boli plne kvalifikovaní. Náboženskú výchovu vyučoval
pán kaplán zo Šamorína Ján Behula a etickú výchovu pani Klára Mezeyová. Anglický
jazyk sa vyučoval ako nepovinný predmet pod vedením Mgr. Anetty Bežovej. Žiaci sa
zapájali do okresných súťaží, v umeleckom prednese poézie v súťaži Hviezdoslavov
Kubín získala žiačka Bianka Csicsaiová 2. miesto. Žiak Adam Huščava sa zúčastnil
súťaže Matematickej pytagoriády v Dunajskej Strede. Na súťaži Slávik Slovenska sa
Rebeka Kosťová umiestnila v okresnom kole na 1. mieste a postúpila do krajského kola.

Taktiež sa zúčastnila aj speváckej súťaže v Dunajskej Strede „Zlatá brána“. Spolu
s obecným žiackym futbalovým družstvom boli žiaci školy pozvaní do Slovenskej
televízie, kde sa zúčastnili pri natáčaní športovej relácii Góóól. Vedenie školy sa tento
rok dohodlo s rodičmi, že deti nepôjdu do školy v prírode, ale nahradia ju zájazdmi do
Bratislavy a Galanty.
Nástup leta so sebou priniesol viaceré spoločenské podujatia, medzi ktorými nechýbali
ani hasičské preteky. Ako sme už spomínali, dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) mal
svoj podiel aj na príprave programu na Deň detí. Hneď na začiatku však musel v tento
deň plniť svoju prvoradú úlohu – hasiť oheň. Na susednej parcele ihriska sa totiž v
dôsledku ľudskej nedbanlivosti vznietil suchý porast. Privolaní hasiči prijali pomoc
DHZ a tak sa oheň nestihol rozšíriť natoľko, aby ohrozoval iné majetky. DHZ sa
zúčastnil viacerých pretekov: v Hrubom Šúre, v Trhovej Hradskej, v Rohovciach, kde
ženský tím útočil za účasti nových členov, medzi nimi aj Takács Moniky z Veľkej
Paky, ďalej v Čilizskej Radvani alebo v Čenkovciach, kde si znova prišiel na svoje
ženský tím, keď s vynikajúco organizovaným útokom skončili na 1. mieste. Na tejto
súťaži debutovala aj nová členka Alena Kosťová, ktorej nadšenie bolo o to väčšie, že
to bola pre ňu prvá súťaž vôbec.
Začiatkom júla (2.7.) usporiadala TJ Veľká Paka v spolupráci so sponzorom Varos
trade, s.r.o. futbalový turnaj. Výťažok turnaja bol venovaný mládežníckym družstvám
TJ Veľká Paka.
V tomto mesiaci, po 21 rokoch, dostala obec nového farára a zároveň správcu Rímskokatolíckého farského úradu vo Veľkej Pake. Bol ním pán Mgr. Milan Blaho. Do úradu
ho slávnostne uviedol dekan Šamorínskeho dekanátu Alexander Naszvady 3. júla
počas svätej omše v kostole sv. Ladislava. Na omši sa vo veľkom počte zúčastnili
obyvatelia obce katolíckeho vyznania. Prítomný bol aj starosta obce pán Alexander
Hunka. V súvislosti s nástupom nového farára sa rekonštruovala farská budova, do
ktorej sa mal po dokončení prác nový farár nasťahovať.

V sobotu, 13. augusta sa oslavoval už siedmy ročník Dňa obce. Oficiálna časť sa začala
popoludní ekumenickou omšou v miestnom kostole a po nej zástupcovia obce položili
vence k pomníku padlých hrdinov. Potom za účasti hojného počtu miestnych
obyvateľov nasledovalo slávnostné otvorenie, vystúpenie mažoretiek a kabaretný
program, spojený s tanečným a hudobným vystúpením (Derzsi György, Arany Tamás).
No a na záver sa pokračovalo tanečnou zábavou. Sprievodnými akciami bolo
modelovanie zvieratiek z balónov, jazda na poníkoch ako aj výstava obrazov a
drotárskych výrobkov v kultúrnom dome.
V lete došlo v Malej Pake k živelnej pohrome. Dom rodiny Antona Földváryho
zasiahol blesk a zničil im strechu. Obec poskytla poškodeným finančnú výpomoc vo
výške 1 500 Eur na opravu strechy.
V Malej Pake sa v tomto roku vykonali stavebné práce na oprave a spevnení zadných
stien pohostinstva, preložili sa rozhlasové stĺpy v časti výstavby nových rodinných
domov pri

cintoríne a prebehlo stavebné konanie na dobudovanie kanalizácie. V

súvislosti s naplánovanou rekonštrukciou parkov v jednotlivých častiach obce, sa
koncom roka začali práce na odstránení zanedbaného lesíka pri trati v Malej Pake a
príprave plochy pre budúci parčík. Súťaž vyhrala firma Ing. Ladislava Kalinu, ktorá
mala parkové úpravy zrealizovať. Rekonštrukcia sa mohla rozbehnúť vďaka dotácii,
ktorú obec získala.
Ďalšia dotácia v čiastke 18 000 Eur sa mala použiť na plánovanú výmenu okien na
základnej škole. (Príspevok, na základe žiadosti starostu obce A. Hunku, odsúhlasila
premiérka SR Iveta Radičová).

Od polovice septembra (19.9.) do

polovice decembra bola na železničnej trati

Bratislava-Dunajská Streda vylúčená železničná doprava. Dôvodom boli výlukové
práce správcu infraštruktúry súvisiace s rekonštrukciou trate a jednotlivých staníc pre
nového súkromného prepravcu Regiojet. Náhradná doprava obyvateľov bola
zabezpečená autobusovými spojmi. Vlaková doprava sa obnovila 10. decembra v
plnom rozsahu podľa nového cestovného poriadku.

Prvého októbra sa uskutočnila súťaž vo varení gulášu v organizácii miestnej
telovýchodnej jednoty. Napriek neskorého termínu počasie pripomínalo skôr leto, ako
jeseň, čo veľmi prialo zúčastneným mužstvám.
Od októbra, potom, ako vedenie obce urobilo analýzu efektívnosti obecnej kuchyne,
bola táto zrušená. Stravovanie dôchodcov malo byť zabezpečené dodávateľsky.
Navrhnutý príspevok obce na stravu dôchodcov predstavoval 40 percent ceny každého
obeda.
V tomto mesiaci súhlasilo zastupiteľstvo aj s odpredajom obecného pozemku (par. č.
262/13, 14) v katastrálnom území Veľká Paka Zoltánovi Állóovi a jeho manželke Mgr.
Ľubomíre Állóovej, ako aj s odpredajom parcely č. 192/14 v katastrálnom území
Veľká Paka Valérii Arthur. U manželov Állóovcov sa brala do úvahy skutočnosť, že
uvedené pozemky používali ich rodičia 35 rokov a tieto pozemky sa nachádzajú za zastavanou
plochou a záhradou, ku ktorým obec nemá žiadny prístup. V prípade Valérie Arthur tvoril

uvedený pozemok predzáhradnú časť priľahlého pozemku, ktorý obec nemá možnosť
využiť.
Koncom roka sa na základnej škole ukončila výmena okien, na cintoríne vo Veľkej
Pake sa opravilo osvetlenie a urobila revízia elektriny v šatni na ihrisku.
V Dexia banke bol splatený úver.

