KRONIKA 2014
Tento rok bol bohatý na udalosti a niesol sa v znamení volieb - tak prezidentských, ale
najmä jesenných volieb do miestnej samosprávy.
Rok začínal tradične - v januári pozývala základná škola Veľká Paka budúcich prvákov
spolu s ich rodičmi na zápis do prvého ročníka. Zápis sa uskutočnil 29. 1. 2014. ZŠ je
málotriedna škola s dlhoročnou tradíciou, rodinným prostredím a príjemnou
atmosférou. Počet žiakov v nej má stúpajúcu tendenciu. V štyroch ročníkoch si žiaci
osvojujú učivo prvého stupňa.
Obec žila svojím každodenným, ale aj kultúrnym a spoločenským životom. K jeho
rozvoju prispeli tiež organizácie, ktoré v obci pôsobia - TJ Družstevník Veľká Paka,
DHZ Veľká Paka, OZ GRACE – spolok postihnutých športovcov, KMK Dagnik –
kynologický klub, CSEMADOK, FALCO – poľovnícky klub a iné.
Koncom februára (22. 2.) si vyskúšali sily kartári. Telovýchovná jednota Družstevník
Veľká Paka usporiadala v miestnom kultúrnom dome Súťaž v kartách šnapser. Aktívne
bolo aj združenie GRACE, ktorého členovia sa v tomto mesiaci zúčastnili na
medzinárodnom stolnotenisovom turnaji v Győri.
15. marca sa konala voľba prezidenta Slovenskej republiky. V obci sa z počtu
oprávnených voličov 708 zúčastnilo volieb 361 voličov (platných hlasov - 356), čo
predstavovalo 50, 98 percenta voličskej základne. Prezidentom SR sa stal Andrej
Kiska.
V spolupráci s miestnymi organizáciami sa 1. júna uskutočnila oslava Dňa detí.
Miestom konania bolo futbalové ihrisko, kde boli v popoludňajších hodinách pre deti
pripravené tanečné a zábavné súťaže, ukážky motorkárov, predstavenie v skladaní
balónov, jazda na koňoch. Počas celej akcie boli k dispozícii hrady na skákanie,
možnosť dať si namaľovať tvár a k tomu všetkému bohaté občerstvenie. K zábave
prispeli aj miestni hasiči ukážkami svojho hasičského umenia. Predtým si však
dobrovoľný hasičský zbor musel plniť svoj prvoradý cieľ – hasiť oheň. Na susednej
parcele ihriska sa totiž z ľudskej nedbanlivosti vznietil suchý porast. Privolaní hasiči
prijali pomoc našich dobrovoľníkov a tak sa oheň nestihol rozšíriť natoľko, aby
ohrozoval iné majetky.
V lete, 16. augusta, sa konal už X. ročník Dňa obce. V tento deň, tak ako každý rok
predtým, bol pre obyvateľov a návštevníkov obce pripravený pestrý kultúrny program.
Oslavy začali popoludňajšou ekumenickou bohoslužbou v miestnom kostole. Po nej sa
na pódiu pri kultúrnom dome predstavila detská tanečná ľudová skupina. Veľký úspech
mala známa spevácka dvojica, matka so synom, Kosáry Judit a Kosár Szabolcs, ktorí
zaspievali krásne duetá. V podvečer nastúpil na pódium zabávač Štefan Hruštinec a po
ňom mali diváci možnosť vidieť ukážky silákov zo STRONGMAN CLUB DS. Deň
obce zakončila tanečná zábava so skupinou „Marián a Jozef Poláček“.
13. septembra bola delegácia obyvateľov z Veľkej Paky na družobnej návšteve obce

Péteri. Srdečné prijatie, kultúrny program a bohaté občerstvenie neboli jedinými
podarúnkami hostiteľov. Obec dostala do daru aj mapu z roku 1828, na ktorej sú
zakreslené pozemky, ktoré vlastnili jednotlivé rodiny.
V jesenných mesiacoch sa uskutočnilo viacero podujatí kultúrneho charakteru, či to
bol deň dôchodcov, karneval v škôlke alebo stretnutie s Mikulášom. Na každoročnom
posedení s dôchodcami, ktoré bolo 25. októbra, vystúpili žiaci zo základnej školy a
deti z materskej školy. Podľa evidencie obyvateľstva bolo v obci 179 dôchodcov nad
60 rokov. Koncom novembra zasa, pozýval Tibor Sárközi, v mene občianskeho
združenia GRACE, na Mikuláša a na vianočné posedenie, ktoré sa uskutočnilo v
miestnosti pri pošte. Súčasťou posedenia bola aj súťaž o najlepší zákusok. Viacero
spoločenských akcií bolo spojených s Penziónom pri rybníku, Pohostinstvom Zbrojnoš,
Espressom alebo Pohostinstvom v Malej Pake.
V oblasti životného prostredia sa obec stále potýkala s problémami, ktoré súviseli s
čiernymi skládkami v okolí obce. Názorným príkladom toho bol odpad v blízkosti
cesty smerom na Lehnice, ktorý pracovníci obce z veľkej časti vyzbierali, ale v
priebehu krátkeho času sa tam začal zhromažďovať znova. Podobné skládky sa objavili
aj pri ceste smerom na Mierovo. Väčšiu kontrolu si vyžadoval aj zberný dvor s
kontajnermi, do ktorých niektoré firmy vyvážali odpad, ktorého likvidácia išla na
konto obce.
Na úseku správy obce poslanci schválili vo februári (27. 2.) rozpočet obce na rok 2014.
(vyhodnotenie v závere)
V súvislosti s plánovanou výstavbou rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná – Holice a
vzhľadom na to, že výstavba zasiahne aj časť pozemkov obce, sa na májovom zasadaní
(29. 5.) prerokúval návrh kúpnej zmluvy nehnuteľností – pozemkov obce pre diaľničnú
spoločnosť. Rýchlostná cesta by mala riešiť katastrofický stav dopravy na tomto úseku.
Nikto nemal pripomienky, keby sa pozemky neodpredali, tak by ich vyvlastnili.
Poslanci jednohlasne schválili kúpnu zmluvu pre diaľničnú spoločnosť za cenu 20,
57 €/m2.
Celková kúpna cena podľa znaleckého posudku: 145 187,70 €. Náhrada za výkup
pozemkov sa navýšila oproti cene podľa znaleckého posudku na 1,2 násobok. Kúpna
cena po navýšení predstavovala sumu: 174 225,24 €.
V júni poslanci schválili aj nájomnú zmluvu nehnuteľností – pozemkov obce pre
diaľničnú spoločnosť. Nájomná zmluva sa uzatvorila na dobu určitú, ktorá sa mala
upresniť v dodatku. Išlo o pozemky v katastrálnom území Čukárska Paka.
Zastupiteľstvo poverilo starostu obce, aby v pripomienkovom konaní požadoval
inštalovanie protihlukovej steny pri výstavbe rýchlostnej cesty (ak by nebola navrhnutá
v projekte).
V septembri starosta obce p. Hunka oboznámil prítomných s tým, že uvedená kúpna
zmluva už bola odsúhlasená, podpísaná, odovzdaná na katastrálny úrad, ktorý našiel
chybu vo výmere pozemkov a prerušil konanie. Z uvedeného dôvodu bolo nutné
odpredaj znovu odsúhlasiť, čo sa aj uskutočnilo na zasadaní dňa 25. 9. 2014. Kúpna
cena po navýšení na 1,2 násobok náhrady v peniazoch predstavovala: 174 228,30 €.

Na septembrovom zasadaní starosta obce informoval poslancov so zámerom
ZOHŽO pretransformovať sa na akciovú spoločnosť, kde akcionárom by bola aj
obec.
Poslanci obecného zastupiteľstva sa zhodli na tom, že je nutné zvolať
zasadanie, na ktoré sa pozve pracovník ZOHŽO a vysvetlí dôvody založenia
akciovej spoločnosti. Zatiaľ prijali uznesenie, že nesúhlasia so vstupom obce do
obchodnej spoločnosti ZOHŽO servis a. s. Skládka odpadov v Čukárskej Pake
potrebovala aktualizovať prevádzkový poriadok. Na rokovaní ZOHŽO odznelo, že
skládka sa nebude rozširovať, postavia sa len tie kazety, na ktoré je vydané stavebné
povolenie. Životnosť skládky však podľa predpokladov bude dlhšia, nakoľko sa
odpad separuje a kazety sa napĺňajú pomalšie, ako bolo plánované. Na území
skládky sa robí monitoring odpadových vôd a rôzne iné kontroly a podľa pracovníka
Inšpekcie životného prostredia ak nenastane situácia, že sa poruší prevádzkový
poriadok, tak skládka sa predčasne nezavrie.
Prvého októbra bola vyhlásená kandidatúra pre novembrové voľby do miestnej
samosprávy. Pred spustením kampane komunálnych volieb skupina kandidátov
poslancov z klubu SIEŤ, SDKU a KDH prijala dohovor u slušnom a korektnom
správaní sa počas celého tohto obdobia.
Začiatkom novembra (5. 11.) sa p. starosta Hunka obrátil na občanov obce listom, v
ktorom poďakoval za podporu počas svojho pôsobenia ako starostu Veľkej Paky.
Rozhodol sa už nekandidovať ako starosta, ale uchádzať sa o miesto poslanca obecného
zastupiteľstva. Zrekapituloval posledné obdobie svojho pôsobenia v obci - čo sa mu
podarilo v obci vybudovať a aké pripravené investície zanecháva svojmu nástupcovi.
V rámci odpočtu práce p. starostu spomeniem najdôležitejšie aktivity: rekonštrukcia,
resp. čiastočná rekonštrukcia obecného úradu, školy, kultúrneho domu, budovy pošty,
šatní na ihrisku, miestnych komunikácií a chodníkov, rekultivácia parkov, výstavba
12-bytového nájomného domu, príprava rekonštrukcie verejného osvetlenia.
V novembrových dňoch bolo v obci cítiť predvolebnú atmosféru, niekedy to doslova
vrelo. Pracovali aj emócie. O post starostu Veľkej Paky sa uchádzali traja obyvatelia
obce: poslankyňa Eva Lamiová, poslanec Ivan Seňan ml. a nezávislá kandidátka Mária
Frigová. Vážnymi konkurentmi na starostovské miesto boli prví dvaja kandidáti. Títo
na stretnutiach s občanmi predstavili svoj volebný program. Dňa 8. novembra sa v
kultúrnom dome uskutočnilo predvolebné stretnutie Ivana Seňana ml., ktorý
predniesol prítomným občanom svoj volebný program na roky 2014 – 2018.
Kandidátmi na poslancov za SIEŤ/SDKÚ/KDH, ktorí ho podporovali, boli: Ing.
Ladislav Kalina, Viliam Lelkes, Ivan Seňan, Ivan Seňan ml., Štefan Szelle,
Ing. Július Varga, Milan Žilinský, Ing. Martin Kráľ (SDKÚ), Ivan Németh (KDH).
Prioritami práce tejto skupiny kandidátov v budúcom období boli:
- transparentnosť a informovanosť obyvateľov
- vynakladať prostriedky obce účelne, maximálne hospodárne a efektívne

- po naplnení 4. kazety na skládke v Čukárskej Pake, nepovoliť jej rozširovanie
- urýchliť a dokončiť rozbehnuté projekty (budovy, cesty, chodníky)
- rozvoj obce v súlade so spracúvaným územným plánom obce a jeho priebežná
aktualizácia
- riešiť bytovú otázku najmä mladých ľudí
- podpora starých ľudí ohľadom zabezpečenia stravy a kultúrneho života
- pomoc sociálne odkázaným
- udržiavanie a rozširovanie obecnej zelene, pravidelné čistenie obce a okolia aj v
spolupráci s organizáciami
- modernizovať školu a MŠ
- oplotenie a renovácia detských ihrísk vo všetkých troch obciach a pri škole
- zachovanie lesíka v Malej Pake
- dobudovanie kanalizácie
- uprednostnenie obyvateľov obce pri prideľovaní nájomných bytov
- podpora organizácií v obci a rozšírenie spolupráce s nimi
- vytvorenie pracovných príležitostí pre občanov
- realizácia viacerých spoločenských akcií a spoločných výletov
Kandidátka na starostku, Eva Lamiová vstupovala do predvolebnej kampane s
podporou politickej strany MOST-HÍD. Beseda k jej volebnému programu sa konala
12. novembra v budove kultúrneho domu. Kandidátmi na poslancov obecného
zastupiteľstva, ktorí podporovali jej volebný program, boli:
Dominik Bugár (Smer-sociálna demokracia), Imrich Bugár (Strana maďarskej
komunity-Magyar Közösség Pártja), Tibor Darida (MOST-HÍD), Veronika Duchajová
(MOST-HÍD), Alexander Hunka (Smer-sociálna demokracia), Ladislav Kolláth
(Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja), Juraj Lami (MOST-HÍD),
Michaela Poláková (MOST-HÍD), Monika Takács (Strana maďarskej komunityMagyar Közösség Pártja), Michal Urban (MOST-HÍD)
Prioritami volebného programu Evy Lamiovej boli:
- zmodernizovanie obecného úradu
- zvýšenie informovanosti obyvateľovi o dianí v obci
- aktívnejšie využívanie eurofondov
- výstavba a rozvoj obce
- podpora mladých rodín, starších a sociálne odkázaných občanov
- podpora malého a stredného podnikania v obci
- rozšírenie služieb v obci
- rozvoj športu a výchova mládeže
- spolupráca s organizáciami pôsobiacimi v obci
- podpora kultúry, organizovanie spoločenských podujatí, obnovenie folklórnych
tradícií
- skvalitnenie životného prostredia, dobudovanie kanalizácie
Tretia kandidátka na post starostu obce Mária Frigová, zdôvodnila svoj zámer

uchádzať sa o miesto starostky ako pracovnú príležitosť. Nemala podporu žiadnej
politickej strany ani skupiny podnikateľov, ako uviedla.
Dňa 15. novembra si Slovensko v 2 923 mestách a obciach zvolilo primátorov,
starostov a poslancov samosprávy. V obci Veľká Paka boli výsledky volieb
nasledujúce:
Predsedom volebnej komisie bol Ing. Karol Kosťov. Počet voličov v obci ku dňu
volieb bol 724, volieb sa zúčastnilo 549 voličov.
Kandidáti na starostu: 1. Ivan Seňan, SIEŤ (305 hlasov) 56,2%, 2. Eva Lamiová,
nezávislá (215 hlasov) 39,6%, 3. Mária Frigová, nezávislá (23 hlasov) 4,2%. Za
starostu bol zvolený Ivan Seňan ml..
Za poslancov boli zvolení Alexander Hunka (SMER-SD, 244 hlasov), Ivan Seňan
st. (SIEŤ, 232), Milan Žilinský (SIEŤ, 227), Štefan Szelle (SIEŤ, 216), Ing. Ladislav
Kalina (SIEŤ, 206), Alena Kosťová (MOST – HÍD, 189), Ing. Július Varga (176).
Dňa 15. decembra sa zišlo ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva. Po
prečítaní textu zákonom predpísaného sľubu, zložil novozvolený starosta obce Ivan
Seňan, ml. sľub do rúk doterajšieho starostu obce, Alexandra Hunku. Zvolení
poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca
obecného zastupiteľstva do rúk novozvoleného starostu.
Novozvolený starosta poďakoval všetkým, ktorí napomohli regulérnemu priebehu
volieb a poďakoval občanom, ktorí mu dali svoj hlas a prejavili mu tak dôveru.
Vyslovil sľub, že svoju funkciu bude vykonávať s pomocou poslancov a obyvateľov
obce.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:
A. zriadilo :
1. návrhovú komisiu
2. mandátnu komisiu
3. komisiu na ochranu verejného záujmu
4. komisiu finančnú a pre správu obecného majetku
5. komisiu výstavby, územného plánu, pôdneho a vodného
hospodárstva, dopravy a verejno – prospešných služieb
6. komisiu školstva, mládeže, kultúry, športu, sociálno - zdravotnej
a bytovej politiky
7. komisiu pre ochranu životného prostredia
8. komisiu pre verejné obstarávanie
B. zvolilo:
1. a) predsedu návrhovej komisie: Milan Žilinský
b) členov komisie : a) poslancov: Ivan Seňan, st. , Ing. Ladislav
Kalina

2. a) predsedu mandátnej komisie: Štefan Szelle
b) členov komisie : a) poslancov: Ing. Július Varga, Alena Kosťová
3. a) predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Milan Žilinský
b) členov komisie : a) poslancov: Ivan Seňan, st., Ing. Ladislav
Kalina
4. a) predsedu finančnej komisie a komisie pre správu obecného
majetku: Štefan Szelle
b) členov komisie : a) poslancov: Milan Žilinský, Ivan Seňan, st.,
Ing.Ladislav Kalina, Ing. Július Varga, Alena Kosťová,
Alexander Hunka
5. a) predsedu komisie výstavby , územného plánu, pôdneho a vodného
hospodárstva, dopravy a verejno – prospešných služieb:
Ing. Ladislav Kalina
b) členov komisie: a) poslancov: Ivan Seňan, st., Milan Žilinský
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných
osôb: Ing. Martin Kráľ, Ing. Milan Tomovič
6. a) predsedu komisie školstva , mládeže , kultúry, športu, sociálno zdravotnej a bytovej politiky: Alena Kosťová
b) členov komisie: a) poslancov: Ivan Seňan, st., Ing. Július Varga ,
Alexander Hunka
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných
osôb: Ing. Szilárd Csóka, Dominik Vanek, Mgr.
Mária Czafiková
7. a) predsedu komisie pre ochranu životného prostredia: Ivan
Seňan st.
b) členov komisie: a) poslancov Ing. Ladislav Kalina, Štefan
Szelle, Alexander Hunka
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných
osôb: Vladimír Pavlíček
8. a) predsedu komisie pre verejné obstarávanie: Milan Žilinský
b) členov komisie: a) poslancov: Ivan Seňan, st. , Štefan Szelle,
Alexander Hunka, Ladislav Kalina Ing.,
Ing.Július Varga, Alena Kosťová
b) odborníkov z radov obyvateľov obce a iných
osôb:
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake poverilo poslanca Štefana Szelleho zvolávaním
a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch neprítomnosti starostu a

za sobášiacich určilo poslancov Alenu Kosťovú, Štefana Szelleho a Milana Žilinského.
Na prvom zasadaní nového miestneho zastupiteľstva bola schválená aj Zmluva R 7 o
odpredaji pozemkov diaľničnej spoločnosti a zároveň vyjadrený nesúhlas s prevzatím
prístupových komunikácií pri výstavbe Rýchlostnej cesty R7 Dunajská Lužná –
Holice do svojej správy.
Obecné zastupiteľstvo schválilo aj zníženie úväzku hlavnej kontrolórky obce z 30% na
pôvodných 15%, z dôvodu, že tento úväzok postačuje na výkon kontroly s účinnosťou
od 15.12.2014. Potom zastupiteľstvo odvolalo hlavnú kontrolórku obce PaedDr.
Danielu Bušinskú, podľa §18a ods. 9 písm. b) zák. č. 369/1990 Zb. pre hrubé
porušenie svojich povinností, vyplývajúcich z jej funkčného zaradenia (finančné
nezrovnalosti, súvisiace s projektom Učiaci sa región. Obec musela uhradiť sumu 5
943, 75 eur – vrátenie neuznaných výdavkov).
Zároveň vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra obce Veľká Paka, na deň 29. 1. 2015.
Rozpočet na rok 2014 v časti príjmovej a výdavkovej bol schválený (vo februári) ako
vyrovnaný v sume 851 725,37 €. Celkové príjmy za rok 2014 boli 751 330,64€, z toho
bežné príjmy tvorili vlastné príjmy v sume 460 709,92€ a prebytok hospodárenia za
rok 2013 v sume 290 620,72 €. Kapitálové príjmy neboli žiadne.
Daňové príjmy boli oproti roku 2013 vyššie o cca 15 000 €, pričom trend v lepšom
výbere daní pokračoval už od roku 2012.
Kapitálové výdavky boli naplánované vo výške 367 443,45 €, čerpané vo výške 129
394,92 €, t. j. 35%.
V rámci kapitálových výdavkov sa realizovala oprava ústredného kúrenia,
elektroinštalácie, prestavba kotolne na novú triedu v materskej škole, vybudovanie
nového ústredného kúrenia a rekonštrukcia elektroinštalácie na obecnom úrade,
dokončenie výmeny okien a vchodových dverí na obecnom úrade, vymaľovanie
obecného úradu, výstavba chodníkov a oprava dvoch miestnych komunikácií.
Celkový majetok evidovaný v účtovníctve obce Veľká Paka predstavoval na základe
majetkovej bilancie a inventarizácie k dátumu 31. 12. 2014 hodnotu 4 294 400 €.
V tomto roku sa obci udiala aj smutná udalosť. V stredu, 8. októbra, došlo na
železničnej trati v obci Veľká Paka k tragickej dopravnej nehode. O 17.50 hod. vlak
zrazil osobu (mužského pohlavia) ležiacu na koľajniciach. Polícia v tejto súvislosti
začala trestné stíhanie pre usmrtenie, pričom obhliadajúci lekár vylúčil cudzie
zavinenie. Podľa očitých svedkov muž nemal šancu na prežitie a pravdepodobne išlo
o samovraždu. Zrýchlený osobný vlak na železničnej stanici Veľká Paka nestojí.
Rušňovodič nehode nemohol zabrániť. Cestujúci si zrážku ani nevšimli, ale rušňovodič
alarmoval záchranárov a políciu. Ako sa zistilo na základe dokladov, ktoré mal muž
pri sebe, išlo o 46-ročného Tibora L., ktorý pochádzal z mestskej časti Šamorín –
Mliečno. Na stanicu došiel pravdepodobne na bicykli. Nevylučuje sa ani to, že k
nešťastiu došlo pod vplyvom alkoholu, nakoľko našli u neho fľašu vína.

