KRONIKA 2013
V januári pozývala základná škola Veľká Paka budúcich prvákov spolu s rodičmi na
zápis do prvého ročníka. Zápis sa uskutočnil 30.1. popoludní v budove školy.
Februárové zasadanie (7. 2.) obecného zastupiteľstva schválilo uzatvorenie Zmluvy o
budúcej kúpnej zmluve s firmou Strestav s. r. o., ktorej predmetom bolo odkúpenie
bytového domu, ktorý mal byť vybudovaný vo Veľkej Pake (v susedstve osembytovky)
a malo v ňom byť dvanásť bytových jednotiek. Podmienkou však bolo, že sa kúpna
cena bude uhrádzať z prostriedkov úveru získaných od ŠFRB a z prostriedkov dotácie
MDV a RR SR. Schválilo sa aj uzatvorenie Nájomnej zmluvy s firmou Strestav na
pozemok, na ktorom sa naplánovalo spomínaný bytový dom postaviť.
V obci fungovalo nové občianske združenie Grace, ktoré vytváralo priestor pre aktivity
zdravotne a telesne postihnutých obyvateľov. Poslanci vyšli v ústrety jeho požiadavke,
týkajúcej sa priestorov a súhlasili s bezplatným poskytnutím miestnosti vedľa pošty.
Členovia združenia tu mohli v dohodnutom čase trénovať stolný tenis. Miestnosť
predtým využíval Babaklub, ktorého činnosť však postupne doznievala. Keby sme
hodnotili aktivity Grace v tomto roku, musíme spomenúť viacero podujatí. V januári,
máji a v mesiaci jún malo občianske združenie zastúpenie na medzinárodnom
športovom turnaji v kategórii šachy, stolný tenis a darts, v máji na Fischperkelte vo
Veľkej Pake a na kultúrnom festivale pre telesne postihnutých (Turíce) v Győri. V
septembri sa zúčastnili na medzinárodnej súťaži vo vedení vozidla v Tatabányi a v
októbri na športovom dni s medzinárodnou účasťou vo Veľkom Mederi.
20. februára, v ranných hodinách (pred siedmou hod.) prišlo v obci k dopravnej nehode.
Na chránenom železničnom priecestí Veľká Paka - Lehnice sa zrazil osobný vlak s
dodávkovým vozidlom, ktoré viedol 24-ročný vodič z okresu Trenčín. Vodič
pravdepodobne nerešpektoval svetelné znamenie, vošiel na priecestie, kde sa zrazil s
osobným vlakom smerujúcim z Dunajskej Stredy do Bratislavy. Vlak po zrážke tlačil

auto asi do vzdialenosti 50 až 70 metrov. Vo vozidle ostal zakliesnený vodič v
bezvedomí, ktorého museli vyslobodiť zasahujúci hasiči zo Šamorína. Vo vlaku nebol
nikto zranený. Zraneného vodiča ošetrila posádka Rýchlej pomoci zo Šamorína, od
ktorej ho prevzali leteckí záchranári (bratislavská Vrtuľníková záchranná služba). Tí
ho transportovali do Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Havarované vozidlo bolo
z trate odstránené za pomoci traktora súkromnej spoločnosti z Veľkej Paky.
Koncom februára (23.2.) zorganizovala telovýchovná jednota kartársku súťaž, ktorá
sa uskutočnila v kultúrnom dome vo Veľkej Pake.
Ešte v januári adresovala obec Trnavskému samosprávnemu kraju žiadosť o
riešenie kritického stavu rannej dopravy žiakov na spoji č. 4 do Šamorína. Po
posúdení frekvencie cestujúcich na danom spoji, bol od marca (4. 3.) zavedený nový
výpomocný spoj od zastávky pri kostole vo Veľkej Pake, s odchodom 7, 25 hod..
Spoj bol prevádzkovaný v dňoch školského vyučovania.
Koncom marca (22. 3) sa vo Veľkej Pake konal medzinárodný pretek Duna Cup
Jozefov pohár 2013, na ktorom sa zúčastnili aj členovia KMK Dagnik a to v kategórii
SMP a ZM.
V tomto mesiaci sa začalo aj konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 65 ks stromov
v katastrálnom území Čukárska Paka, pri líniovej stavbe Rýchlostná cesta R7 Dunajská
Lužná – Holice.
V apríli podala obec výzvu na predloženie cenovej ponuky na opravu strechy obecného
úradu vo Veľkej Pake. Termín stavebných prác sa určil na máj až jún tohto roka. Obec
mala vypracovaný aj projekt na prístavbu dielne a čakalo sa na stavebné povolenie .
Na aprílovom zasadaní poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce Veľká Paka
za rok 2012 a rozpočet obce na rok 2013 vo výške 890 626,67 €. Na vedomie zobrali
rámcový programový rozpočet obce na roky 2014 – 2015.

Súčasťou programu bolo aj pridelenie nájomných bytov. Predsedkyňa
školstva,

komisie

mládeže, kultúry, športu, životného prostredia, sociálno - zdravotnej

a bytovej politiky pani Mgr. Czafiková informovala ostatných, že komisia zasadala
kvôli dvom uvoľneným bytom v 8-bytovke. Prvý byt sa uvoľnil od 1. mája a druhý
od 1. júla s tým, že p. Eva Chmelová a Roland Jurányi podali žiadosť na uvoľnenie
bytu a pani Mgr. Jurányiová podala žiadosť o výmenu bytu . Návrh komisie, ktorá
postupovala podľa platného VZN obce bol schválený a byty boli pridelené nasledovne:
1. byt, ktorého nájomníčkou bola p. Eva Chmelová sa pridelil

p. Attilovi

Hudeczovi a p. Klaudii Hudeczovej,
2. byt, ktorého nájomníkom bol Roland Jurányi sa pridelil ( výmena nájomného
bytu ) p. Mgr. Kristíne Jurányiovej a Františkovi Jurányimu,
3. byt, ktorého nájomníkom boli Mgr. Kristína Jurányiová a František Jurányi sa
pridelil p. Františkovi Alföldimu
V sobotu, 18. mája sa v areáli Penziónu pri rybníku uskutočnil 7. ročník
medzinárodného festivalu vo varení rybacích špecialít Fischperkelt 2013. Trojčlenné
družstvá súťažili vo varení buď rybacieho perkeltu, alebo halászlé v kotlíku. Odmenou
pre najlepších v oboch kategóriách bola zlatá, strieborná či bronzová rybka. Bojovalo
sa i o cenu riaditeľa festivalu, cenu za najoriginálnejšie kuchárske dielo, cenu
výtvarníka Laca Terena, Jozefa Šarmana a Ferka Palušku, aj o ročné predplatné
časopisu POĽOVNÍCTVO a RYBÁRSTVO. Novinkou bola cena verejnosti a odmena
priateľstva najlepšiemu zahraničnému účastníkovi. Nechýbalo množstvo sprievodných
akcií pre deti ani tradičná súťaž o najrýchlejšieho rybára.
Na májovom zasadaní dali poslanci obecnému úradu za úlohu zadávať zákazky nad
5 000,- eur do 20 000,- Eur aj na internetovú stránku DOPYTY. Zároveň súhlasili s
tým, aby v obci vykonávali pripojenie na verejnú vodovodnú a kanalizačnú sieť iba
firmy RETLAKO, s. r. o., Ivan Németh a František Mónosi. Vytvorila sa tiež komisia,
ktorej kompetenciou bola kontrola vodovodnej a kanalizačnej siete v domácnostiach s
malým odberom vody. Jej členmi boli: Milan Žilinský (poslanec), Ing. Ladislav Kalina

(odborne spôsobilá osoba) a Mikuláš Kiss (zamestnanec).
Na posledný májový deň sa zorganizovalo jarné upratovanie. Obec vyšla v ústrety
obyvateľom, ktorí mohli vyložiť nepotrebný odpad pred dom a firma Gulászi ho
pozbierala a odviezla v nákladnom aute.
Zbieral sa elektroodpad, kancelárska technika, kovový odpad, textil a nepoužívané
zariadenie domácnosti.
Prvého júna bola v obci oslava medzinárodného dňa detí. Usporiadatelia pripravili pre
deti bohatý program s výbornou atmosférou a zábavnými akciami. Deti mohli súťažiť,
jazdiť na koňoch z Malej Paky, zoznámiť sa s motorkami, získať pekné ceny za súťaže.
Ak chceli, mohli si dať namaľovať tvár rôznymi farbami (facepainting). Samozrejme,
nechýbalo chutné občerstvenie.
V júni (13.6.) vyhlásila obec štyri výzvy pre zhotoviteľov práce (na internetovej
stránke aj na stránke DOPYTY):
1. Kompletná rekonštrukcia plochej strechy základnej školy Veľká Paka,
2. Výmena okien a dverí na OBÚ
3. Výmena okien a vstupných dverí v kultúrnom dome
4. Rekonštrukcia kúrenia v OBÚ
Obecný úrad získal aj búracie povolenie na požiarnu zbrojnicu v Malej Pake a
povolenie na prístavbu dielne, ktorá mala slúžiť ako požiarna zbrojnica.
Poslanci jednohlasne schválili ako vec osobitného zreteľa odpredaj obecného
pozemku registra ,,C,, s parc. č. 44/10 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 858
m2 za 1 ( jedno) Euro pre STRESTAV, s. r. o. , Gruzínska 36 , 821 05 Bratislava.
Ako osobitný zreteľ sa vnímala skutočnosť, že na odpredanej parcele firma
STRESTAV, s. r. o. postaví nájomné byty (12 bytovku), ktoré obec po dokončení
odkúpi a prevedie do vlastníctva obce podľa kúpno–predajnej zmluvy.

Tak ako v posledných rokoch, tak aj v tomto, sa v auguste (10. 8.) uskutočnil už
IX. ročník dňa obce. Slávnostný deň sa začal predpoludním súťažou vo varení
guláša. Pokračoval popoludní ekumenickou bohoslužbou v miestnom kostole a
výsadbou stromu priateľstva. Potom nasledoval kultúrny program, v ktorom
vystúpil kúzelník a predstavil sa detský tanečný súbor. Nechýbala ani ukážka
silákov zo Stromgen Club Dunajská Streda. Večer bola pre návštevníkov
pripravená tanečná zábava, ktorú svojím spevom spestrovali speváci Rigó Mónika
a Kökény Attila. Sprievodnými akciami boli bungee trambulin, skákací hrad,
tombola.
Pri príležitosti návštevy z družobnej obce Péteri bola vo Veľkej Pake umiestnená
pamätná tabuľa (medzi stromy, ktoré sa vysadili v roku 2010).
Koncom leta (v auguste) sa skvalitnil stav cestných komunikácií v obci, konkrétne sa
opravila asfaltová komunikácia na ulici pri stanici a na ulici pri cintoríne.
Zlepšila sa aj situácia na základnej škole, kde sa zrekonštruovala strecha, utvorila nová
učebňa, vymenili toalety a dvere v sociálnych miestnostiach, vymaľovali sa chodby a
namontovali nové svietidlá. Riaditeľka základnej školy Mgr. Hasáková vyjadrila
poďakovanie vedeniu obce.
V októbri navrhol starosta Alexander Hunka za nového administrátora webovej
stránky obce Kristiána Lacka, s platnosťou od 1. januára 2014. Poslanci jeho návrh
schválili.
Na jeseň obec uhradila už druhú splátku dotácie Revitalizácia verejných
priestranstiev v obci Veľká Paka vo výške 42 724, 51 eur.
Dňa 23. novembra sa uskutočnilo druhé kolo volieb do orgánov samosprávnych
krajov. Voľby prebiehali v miestnosti zasadačky v budove pošty vo Veľkej Pake.
Na decembrovom zasadaní (12.12.) poslanci schválili cenu za distribúciu a dodávku
pitnej vody verejným vodovodom v nasledujúcich sumách:
za distribúciu 0,3495 Eur/m3

za dodávku pitnej vody 0,4649 Eur/m3
Zastupiteľstvo tiež súhlasilo s pridelením uvoľneného nájomného bytu Miroslavovi
Brúderovi od 1. januára 2014, resp. v termíne na základe dohody.
V otázke odpredaja pozemkov pre firmu CARNEVAL INTERNATIONAL, s. r. o., so
sídlom vo Veľkej Pake, zaujali poslanci kladné stanovisko a súhlasili s
odpredajom pozemkov tejto firme.
Zastupiteľstvo súhlasilo tiež s tým, aby pri zákazkách nad 5 000 eur menoval starosta
obce komisiu pre verejné obstarávanie, pričom poslanci mali možnosť zúčastniť
sa ako prísediaci.

