KRONIKA 2015
Prvého januára popoludní o 15:00 hod bol odštartovaný Novoročný beh 2015 - 3 Paky.
Akciu zorganizovala miestna samospráva (poslankyňa OZ Alena Kosťova v spolupráci
so starostom obce Ivanom Seňanom a poslancami OZ). Dĺžka trate bola 4,8 kilometrov.
Účastníci obdržali diplomy a všetkých možno považovať za víťazov, pretože sa snažili
urobiť niečo pre svoje zdravie. Dobrovoľnou zbierkou organizovanou na tomto
podujatí sa vyzbierala čiastka 270,50 Eur, ktorá bola odovzdaná Občianskemu
združeniu GRACE Veľká Paka. Finančnú zbierku prevzal jej predseda Tibor Sárközi.
Organizátori sa postarali tiež o občerstvenie. Prítomní si pochutnali aj na novoročnej
kapustnici.
V polovici januára podporila obec pretekárov v Rally Budapešť – Bamako, Vladimíra
Pavlíčka staršieho a mladšieho, štartujúcich za tím Franco Caffe Team II s vozidlom
Subaru Forester čislo 101. Jedná sa o najväčšie amatérske preteky vo svete rally.
Pretekárske vozidlo nieslo znak a názov našej obce, ako jednej zo sponzorov.
Športovalo sa aj v zimných mesiacoch. Obyvatelia, ktorí chceli niečo urobiť pre svoje
zdravie a kondíciu, si mohli zacvičiť Zumbu. Cvičenia sa organizovali každý pondelok
od 19:00 hod v kultúrnom dome vo Veľkej Pake.
Koncom januára (24. 1.) Penzión pri rybníku pripravil tradičné zabíjačkové hody.
Ponuka bola bohatá, naozaj si bolo z čoho vybrať - tlačenka, huspenina, jaterničky,
krvavničky, klobása, pečené mäso, vyprážané mäso, ovarové mäso, zabíjačková
kapustnica, restovaná pečeň na cibuli, oškvarky, zabíjačkový lalok, karé a bok plnený
klobásovou zmesou, kyslé pochutiny a čerstvý domáci chlieb.
Dňa 28. januára sa konal zápis do 1.ročníka ZŠ vo Veľkej Pake. Riaditeľka školy Mgr.
Marta Hašáková spolu s kolegyňami Mgr. Anett Bežovou a Klárou Mezeyovou
privítali jedenásť detí, ktoré sa v septembri prvýkrát posadili do školských lavíc.
Rodičia mali možnosť zoznámiť sa s využitím metódy Daltonského vyučovania a s
výučbou anglického jazyka, mohli si pozrieť triedy, učebňu s počítačmi a telocvičňu.
Patronátom školy je Obecný úrad, ktorý žiakom poskytuje učebné pomôcky, pracovné
zošity a časťou financií hradil aj školu v prírode, v ktorej boli žiaci v júni.

Koncom januára (29.1.) obecné zastupiteľstvo zrušilo uznesenie, ktorým odvolalo
hlavnú kontrolórku obce Dr. Danielu Bušinskú, z dôvodu porušenia povinností, ktoré
vyplývali z jej funkčného zaradenia. Zrušilo aj uznesenie o vyhlásení voľby hlavného

kontrolóra obce na deň 29. 1. 2015. Hlavná kontrolórka bola odvolaná nezákonným
spôsobom. Pred odvolaním mala byť písomne upozornená, čo sa aj dodatočne stalo.
Čo sa týka projektu Učiaci región, obec musela vrátiť financie kvôli neuznaným
výdavkom. Na zasadaní poslankyňa A. Kosťová prečítala písomné upozornenie
hlavnej kontrolórky na hrubé zanedbávanie povinností. Poslanec Š. Szelle formou
prezentácie oboznámil prítomných s projektom Učiaci sa región a s finančnými
nezrovnalosťami, za ktoré niesla zodpovednosť hlavná kontrolórka, vtedy
poslankyňa.
Na zasadaní, podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. z. §13 písmeno – b.,
poveril starosta zastupovaním s platnosťou od 30.01.2015 Milana Žilinského.
Obecné zastupiteľstvo schválilo tiež zaradenie obce do územia pôsobnosti verejno –
súkromného partnerstva Agroprameň ( MAS ) na programové obdobie 2014 – 2020.
Členstvo by malo napomôcť k získaniu finančných prostriedkov pre obec.
Vo februári (26. 2.) schválili poslanci Investičný plán obce na roky 2015 -2017
(predložený starostom obce Ivanom Seňanom).
Prioritami boli:
- kúpa bytového domu s technickou vybavenosťou
- kolaudácia verejnej kanalizácie
- miestne komunikácie a odstavné plochy
K ďalším plánovaným akciám patrili:
- Rekonštrukcia kultúrneho domu.
- Modernizácia objektu základnej školy
- Dobudovanie kanalizácie v jednotlivých častiach obce
- Rekonštrukcia miestnych komunikácii a verejného osvetlenia
- Vytvorenie stavebných pozemkov na výstavbu rodinných domov pre občanov
- Sadovo - parkové úpravy v jednotlivých častiach obce
- Údržba budov a verejných priestranstiev, ktoré sú majetkom obce
- Údržba domov smútku a spracovanie zoznamu hrobových miest
- Rekonštrukcia kaplnky a hasičskej zbrojnice v Čukárskej Pake
Poslanci schválili kúpnu zmluvu 12 – bytového domu s firmou STRESTAV, s. r. o. za
celkovú kúpnu cenu 652 407,40 EUR. Táto suma sa mala hradiť z úveru zo ŠFRB vo
výške 70 % z obstarávacej ceny (439 380,-EUR), z dotácie MDVaRR SR vo výške 30 %
z obstarávacej ceny (188 300,-EUR) a vlastných zdrojov vo výške 6,40 EUR. Kúpna
cena za technickú vybavenosť vo výške 24 720,- EUR sa hradila z dotácie MDVaRR
SR vo výške 15 670,- EUR a z vlastných zdrojov (z rozpočtu obce na rok 2015) vo
výške 9 050,- EUR.
Stavba bude mať výlučne nájomný charakter v trvaní po dobu lehoty splatnosti úveru,
najmenej po dobu 30 rokov.

Koncom zimy a v jarných mesiacoch sa začali práce na kultivovaní životného
prostredia v obci. Vo februári vyčistili dobrovoľní hasiči okolie cintorínov vo Veľkej
a Čukárskej Pake. V apríli (16.4) usporiadalo občianske združenie Grace akciu pod
názvom Výsadba stromov v duchu priateľstva. Pri príležitosti Dňa zeme, sa
uskutočnila brigáda na vyčistenie obce a jej okolia. Obyvatelia, ktorí sa rozhodli
pomôcť, sa stretli v sobotu ráno 18. 4. pri kostole. Za štyri hodiny sa z katastrálneho
územia vyzbieralo mnoho odpadu a zlikvidovalo sa niekoľko malých novovzniknutých
nelegálnych skládok.
V túto aprílovú sobotu, ale večer, bola v miestnom kultúrnom dome ďalšia akcia,
ktorú zorganizoval Dobrovoľný hasičský zbor – ples, ktorý otvoril hasičskú sezónu. O
zábavu sa staral ALF – Juraj Špaček. Zúčastnení si zatancovali, pochutnali na dobrej
večeri s prípitkom, dali dezert a kávu a vybrali vecné dary v tombole.
Mesiac predtým, 14. marca, sa v kultúrnom dome stretli na turnaji kartári a koncom
marca (28.3.) sa v obci uskutočnil 1. Charitatívny ples. Výťažok z neho bol venovaný
na obnovu detského ihriska.
Pán starosta poďakoval aj sponzorom, ktorí podporili podujatie obecnej zabíjačky.
V dňoch 21.3. - 22.3. sa v priestoroch športového areálu vo Veľkej Pake konal 6. ročník
medzinárodného kynologického preteku DUNA CUP - Jozefov pohár 2015.
Na májovom zasadaní (28.5.) schválili poslanci vo Veľkej Pake upozornenie hlavnej
kontrolórky na hrubé zanedbávanie povinností vyplývajúcich z jej funkcie.
Upozornenie, ktoré predložil a prečítal poslanec M. Žilinský, bolo odovzdané osobne
do rúk hlavnej kontrolórky, ktorá písomne potvrdila prevzatie. Na jeho základe obecné
zastupiteľstvo odvolalo Dr. Danielu Bušinskú z pozície hlavnej kontrolórky (podľa
§18a, ods. 9, písm. b), zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
V máji sa tiež rozhodlo o budúcich obyvateľoch v novostavbe 12BJ. So zreteľom na
návrh komisie školstva, mládeže, kultúry, športu, sociálno - zdravotnej a bytovej
politiky boli pridelené nájomné byty týmto osobám:
Mihalovičová Marcela , bytom Malá Paka 85
Vlčeková Tatiana , bytom Veľká Paka 183
Mezeiová Silvia , bytom Veľká Paka 196
Duchajová Barbora , bytom Veľká Paka 339
Jurányiová Rozália , bytom Veľká Paka 270
Hunková Hana , bytom Veľká Paka 297
Lamiová Iveta , bytom Veľká Paka 269
Szenyanová Sidónia , bytom Veľká Paka 296
Pénzes Tibor , bytom Dunajská 1064/45 , Šamorín
Ružička Pavol, bytom Komársky rad 806 , Vrakúň
Szabóová Júlia, bytom Kvetoslavov 43
Duchoň Igor , bytom Rozvodná 9 , Bratislava

Dňom 28.05.2015 vstúpilo obecné zastupiteľstvo do časovo neobmedzenej štrajkovej
pohotovosti, ktorou vyjadrilo podporu miestnej časti Bratislava- Vrakuňa. Tento krok
bol vyjadrením nesúhlasu s postojom vlády SR, ktorá odkladala a neriešila nebezpečnú
haváriu starej chemickej skládky CHZJD v tejto bratislavskej lokalite, ohrozujúcej
životné prostredie a zdravie obyvateľov.
Začiatok júna (6. 6.) patril už tradične deťom. Obecná samospráva spolu s miestnymi
organizáciami a sponzormi zorganizovali najmladším obyvateľom obce pestrý
program na športovom ihrisku. Oslava sa niesla v znamení hesla Deň detí s Tomim
„Kidom“ Kovácsom - Veľká Paka do rukavíc. Pozvaný Tomi „Kid“ Kovács z Galanty,
ktorého sprevádzali jeho zverenci, je v súčasnosti považovaný za najlepšieho boxera
na Slovensku. Po ich ukážke „ozajstného“ boxu mali možnosť si tento mužný, náročný
šport vyskúšať aj mladí Pakančania. Pre deti boli, okrem boxerských exhibícií v ringu,
pripravené aj ďalšie zaujímavé športové disciplíny, penová párty, detské atrakcie,
exhibícia dobrovoľného hasičského zboru, cukríkový dážď z lietadla, občerstvenie a
ceny pre najmenších.
Pätnásteho júna sa zišli poslanci na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva
a vyhlásili voľbu hlavného kontrolóra obce Veľká Paka na deň 27.7. 2015 - v znení
platnej úpravy obvyklým spôsobom, aby kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra
obce mohli svoje prihlášky odovzdať v zákonnej lehote. Do výberového konania na
uvedenú funkciu sa prihlásil jeden kandidát – Bc. Vojtech Ravasz. Ako vyplýva z
uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27. 7. 2015, bol tento kandidát
zvolený tajným hlasovaním za hlavného kontrolóra. Jeho úväzok bol stanovený na 6
hodín týždenne, s nástupom od 1. augusta 2015. Poslanci súhlasili s tým, aby hlavný
kontrolór obce Veľká Paka mohol vykonávať ďalšiu pracovnú činnosť, prípadne
samostatne zárobkovú činnosť.
Pekný úspech dosiahli v júni futbalisti TJ Družstevník. Umiestnili sa na 2. mieste 7.
ligy Dunajská Streda. Kolektív (Michal Hluško, Pavol Lehota, Tomáš Masaryk, Balázs
Andrássy, Péter Németh, Milan Santai, Ladislav Mikóczy, Martin Šavel, Daniel
Takács, Marián Masaryk, Imrich Bugár, Attila Konkoly, Dominik Vanek, Zoltán
Juhász, Csaba Sárosfai) za dve polsezóny riadili traja tréneri: Peter Bogár, Zoltán
Majoros, Július Varga. Za klub nastúpilo spolu 26 hráčov. Strelcom TJ bol Dominik
Vanek s 30 zásahmi. Koncom roka TJ Družstevník Veľká Paka získal nového sponzora.
Posledné kolá už futbalisti odohrali v nových dresoch od Clinica Orthopedica.
K mladším žiakom TJ Družstevník Veľká Paka, účinkujúcim na Majstrovstvách okresu
Dunajská Streda patrili: Dominik Ronin, Anetka Takácsová, Ladislav Hajzuk,
Alexander Bencsik, Tibor Hudecz, Štefan Veselý, Kristóf Szabó, Tibor Krocsány,
Michal Valo, Eamon Varga, Oliver Galgóczy, Filip Gyurcsi, Adrián Hudecz, Dominik
Szalay, Pavol Kudry, Peter Šiška. Trénerom bol : Július Varga.

V sobotu, 27. júla, v 3. kole súťaže ZSHL, ktorú usporiadali hasiči na domácej pôde a
zároveň v štvrtom ročníku putovného starostovského pohára, dosiahli hasiči Veľkej
Paky výborné umiestnenie. Muži získali 1. miesto a zároveň obhájili putovný pohár.
Ženy skončili na druhom mieste. Ceny za najrýchlejších prúdarov si prevzali domáci
pretekári, za mužov Marián Tóth a za ženy Annamária Both. Súťažilo sa
spôsobom ,,HURÁ SYSTÉM´´ v počte 7 členov, podľa pravidiel Západoslovenskej
hasičskej ligy.
Kalendár Západoslovenskej hasičskej ligy na rok 2015 obsahoval 13 kôl. Hasiči z
Veľkej Paky boli prítomní na všetkých dejiskách. Po konečnej sumarizácii výsledkov
muži získali celkové 8., ženy 6. miesto. (Ján Ballay, Nicolas Vígh, Tibor Edmár,
Marian Tóth, Peter Andrássy, Attila Kláris, Szilárd Csóka, Viktória Csuka, Katka
Andrássy, Mirka Mezeiová, Monika Ballayová, Patrícia Takácsová, Gabriela Szűcsová,
Annamária Bothová.)
V dňoch 3.-5. júla prijala obec pozvanie od družobnej obce Vaskút na 10. ročník
obecných slávností. Program bol veľmi pestrý a zábavný. Hostia z Veľkej Paky stihli
aj krátku prehliadku mestečka Baja a položili veniec na miestnom cintoríne, čím si
uctili zosnulých. V roku 1947 bolo do Baje presídlené obyvateľstvo z 25 obcí
Slovenska a iných častí Európy (Nemecko, Srbsko, Rumunsko).
V júli (9.7.) bola na audiencii u arcibiskupa Stanislava Zvolenského delegácia z obce,
ktorá mu odovzdala prosbu v písomnej podobe od starostu, v mene miestneho
zastupiteľstva a obyvateľov obce, ako aj petíciu s viac ako 400 podpismi za zachovanie
stáleho, v obci obľúbeného, farára Milana Blaha na fare vo Veľkej Pake. Napriek tomu,
že rozhodnutie premiestniť pána farára do Holíc sa už zrealizovalo, arcibiskup prisľúbil,
že v blízkej budúcnosti sa pokúsi problém vyriešiť v prospech obce.
Začiatkom leta sa obnovilo detské ihrisko vo Veľkej Pake. Pribudol naň exteriérový
cvičebný stroj Stepper, na ktorom mohli aktívne stráviť voľný čas aj rodičia, starí
rodičia, či starší súrodenci detí, ktoré sa prišli zahrať na ihrisko. Nové zariadenie má
pozitívne zdravotné funkcie, aktivuje bedrové kĺby, posilňuje svaly na nohách, zlepšuje
koordináciu tela.
V polovici júla (18.7.) v obci prebiehal medzinárodný športový deň zdravotne a
telesne postihnutých, ktorý zorganizovalo OZ GRACE. Okrem domáceho tímu súťažili
aj tímy z Maďarska a Srbska. Zúčastnení si zmerali sily vo viacerých športových
disciplínach: stolný tenis, hod oštepom, triatlon, súťaž vozíčkárov. Putovný pohár
získali domáci športovci.
Tohoročný Deň obce sa uskutočnil dňa 15. augusta na priestranstve pri Jednote.

Zúčastnili sa ho aj hostia z družobných obcí Péteri a Vaskút. Oslava začala
popoludní, (15,00 hod) ekumenickou omšou v rímskokatolíckom kostole sv.
Ladislava, po nej nasledovalo kladenie vencov na námestí pri pošte. Pri slávnostnom
akte boli prítomní všetci traja starostovia - Ivan Seňan, Zoltán Alszegi (z obce
Vaskút) a Zsolt Molnár (z obce Péteri). Potom nasledoval bohatý kultúrny program,
ktorý otvorila Inka Galbáčová a gitarista. Nechýbala v ňom živá hudba, skupiny
Arizona, For YOU, RICCO & KLAUDIA, ukážky hasičov a zumby. Program
spestrilo vystúpenie návštevy z obce Péteri a hra na akordeón mladého, talentovaného
Jakuba Kosťova. Zaujímavosťou bolo predstavenie motocyklov – veteránov. Večer
pokračoval tanečnou zábavou. Nechýbalo bohaté občerstvenie, v ponuke boli aj
domáce langoše a štrúdľa. Projekt sa realizoval s finančnou podporou Trnavského
samosprávneho kraja. K sponzorom patril Peter Andrássy ml.. Na organizácii dňa
obce participovali spoločenské organizácie, spomenúť treba športovcov, hasičov,
Csemadok.
Pätnásteho augusta bol na Slovensku zahájený v poradí už tretí ročník štafetového behu
OD TATIER K DUNAJU. Išlo o 345 km dlhý štafetový beh družstiev. 6 alebo 9 až 12členné tímy vyštartovali z Jasnej v Nízkych Tatrách v sobotu dopoludnia, bežali dňom
aj nocou a v nedeľu poobede dobehli do cieľa pretekov na nábreží Dunaja v Bratislave.
Trať bola rozdelená na 36 úsekov rôznej dĺžky, s oddychovou zónou v Komjaticiach.
Bežci prebehli osemnástimi okresmi Slovenska. Štafetový beh viedol aj cez Veľkú a
Čukársku Paku. Stanovište mal pri Penzióne pri rybníku.
Na športovom poli sa koncom leta úspešne prezentovalo OZ GRACE. V auguste (23.
8.) to bola účasť na medzinárodnej športovej súťaži a dni zdravia v Tate (Maďarsko),
kde obsadili naši súťažiaci druhé miesto. Športovci súťažili v rôznych disciplínach:
darts, lukostreľba, boccia a triatlon. Dňa 29. augusta sa OZ GRACE zúčastnilo v Pápe
(Maďarsko) na medzinárodnej športovej súťaži, kde sa stretli 4 krajiny: Slovensko,
Srbsko, Rakúsko a Maďarsko. Súťažiaci si zmerali sily v nasledovných disciplínach:
kolky, stolný tenis, darts a hod oštepom. Naši športovci obsadili dve 1. miesta. Dňa 5.
9. 2015 bolo OZ GRACE spoluorganizátorom so ZO SZTP Dunajská Streda v
Kráľovičových Kračanoch na medzinárodných športových hrách. Naši odchádzali zo
súťaže s viacerými medailami.
V septembri, so začiatkom školského roka, sa v kultúrnom dome začali opäť tréningy
Aikido pre deti. Aikido je neagresívna a účinná sebaobrana. Tréningy, ktoré viedol
Andrej Polaček, boli určené pre deti vo veku od päť do pätnásť rokov.
Dňa 30. 9. 2015 sa v Šamoríne uskutočnilo verejné prerokovanie správy o hodnotení
navrhovanej činnosti „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho
odpadu plazmovou technológiou“, ktorá sa mala realizovať v Šamoríne, časť Mliečno,
ulica Šámot, k. ú. Bučuháza. Na rokovaní sa stretli zástupcovia viacerých dotknutých
obcí (Veľká Paka, Macov, Kvetoslavov, Lehnice, Trnávka) a spoločne vyjadrili
nesúhlas s týmto zámerom. V októbri bolo zaslané Ministerstvu životného prostredia

odmietavé písomné stanovisko spolu s petičným hárkom s podpismi 323 občanov.
Obec Veľká Paka vyjadrila negatívny postoj k využitiu plazmovej technológie pri
spracovaní komunálneho odpadu v navrhovanej lokalite, s poukázaním na negatívne
dôsledky na životné prostredie.
Koncom septembra bol schválený projekt – montáž kamerového systému vo Veľkej
Pake, ktorý mal slúžiť proti kriminalite, na zabezpečenie obecného majetku. Verejné
obstarávanie prebiehalo aukciou a vyhral ju Slovanet.
V októbri sa rozšírila živnosť obecného úradu o poskytovanie služieb v
poľnohospodárstve a záhradníctve. Oficiálne rozšírenie činnosti obecného úradu
súviselo s tým, že obec už roky poskytovala služby tohto charakteru občanom. Išlo o
nárazové, najmä jarné a jesenné poľnohospodárske práce (orba a i.).
V polovici októbra (15. 10) reagovalo obecné zastupiteľstvo na požiadavky niektorých
občanov (Vladimír Pavlíček), týkajúce sa otvorenia územného plánu obce. Na zasadaní
poslanec Š. Szelle, ktorému odovzdal slovo starosta obce I. Seňan, predniesol formou
prezentácie víziu poslancov za Sieť a Most-Híd o tom, ako by mal vyzerať budúci
územný plán obce. Konštatovalo sa, že obec evidovala šesť žiadostí o otvorenie
územného plánu. V roku 2012 bol územný plán prepracovaný a mal by sa prehodnotiť
každé 4 rokov, vzhľadom na evidované žiadosti sa poslanci za Sieť a Most- Híd
rozhodli, že územný plán otvoria do 12 mesiacov. Podané žiadosti sa mali evidovať a
dopĺňať o ďalšie dokumenty, pričom aj ostatní obyvatelia mali možnosť podať si
žiadosť. V prezentácii sa poukázalo na lokality, ktoré preferovali poslanci. Boli to
lokality medzi obcami Veľká Paka a Malá Paka, Veľká Paka a Čukárska Paka, Malá
Paka a Čukárska Paka.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake schválilo začatie obstarávania zmien a
doplnkov územného plánu obce V. Paka od 1.1.2016. Náklady spojené s obstarávaním
zmien a doplnkov si mali žiadatelia financovať samostatne. Termín podávania žiadostí
bol stanovený do 29. 2. 2016.
Pri príležitosti Dňa dôchodcov, ktorý organizoval Obecný úrad, sa koncom októbra
(24.10.) stretli v kultúrnom dome vo Veľkej Pake miestni dôchodcovia. Najstaršou
občiankou v obci bola 93 ročná Zuzana Seňanová, ktorá sa nemohla na posedení
zúčastniť, prítomný však bol deväťdesiatročný architekt Jozef Martinec, rodák z
Bratislavy, ktorý sa do Veľkej Paky prisťahoval pred šiestimi rokmi. Kultúrny program
pripravili pani učiteľky s deťmi z materskej školy, žiaci zo základnej školy, speváčka
Tünde Keviczky a hudobník Karol Bodó. Na akcii bolo pripravené bohaté občerstvenie,
ktoré podávali členky Csemadoku. Pani Zuzanu Seňanovú, pri príležitosti jej narodenín
pozdravil osobne, v mene ostatných Pakančanov, starosta Ivan Seňan.

V sobotu, 11. novembra ráno, sa stretla časť občanov (zhruba 50 ľudí) pri kostole vo
Veľkej Pake na jesennej brigáde. Jej cieľom bolo pozbierať odpad v obci a jej okolí
(zlikvidovať čierne skládky). Ako sa ukázalo, mali čo robiť. V obci sa vyzbieralo za
dve nákladné autá odpadu. Po skončení brigády bolo pre účastníkov pripravené
občerstvenie.
V novembri nezaháľali ani žiaci ZŠ. Za odovzdaný papier a staré knihy im firma
Gulázsi dala upiecť chutnú tortu.
Koncom roka sa úspešne ukončil projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Podľa
zmluvy o NFP s Ministerstvom hospodárstva SR, na tento účel bola schválená suma
103 701, 98 EUR, z toho päť percent, t. j. 5185, 09 EUR mala obec financovať z
vlastných prostriedkov. V priebehu procesu došlo k zmene projektu, ktorá spočívala v
zmene typu svietidiel za LED. S danou zmenou sa ale nedalo dodržať pôvodnú sumu.
Súťaž vyhrala firma Marián Zwinger - Elektro BAK z Ivanky pri Dunaji s celkovou
sumou 125 194, 99 EUR. Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo financovanie rozdielu z
vlastných prostriedkov obce, keďže už nebol časový priestor na vyhlásenie novej
verejnej súťaže, rekonštrukcia by mala prispieť k šetreniu na energiách.
December sa niesol v predvianočnej atmosfére. V parku pri kostole krášlil obec
adventný veniec. V spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom a samosprávou obce
sa 5. 12. už tradične uskutočnilo pri kultúrnom dome stretnutie s Mikulášom. Malých
aj dospelých obyvateľov obce zabávala moderátorka a speváčka Erika Pongráczová a
hudobník Tibor Csicsó. Pre účastníkov boli pripravené drobné zákusky, horúci čaj,
varené víno, mastný chlieb s cibuľou.
Devätnásteho decembra usporiadala obec v spolupráci s miestnymi organizáciami 1.
vianočné trhy. V parku pri kostole vo Veľkej Pake boli umiestnené stánky s domácimi
špecialitami a rozmanitými ručnými prácami. Atmosféru spríjemnilo vystúpenie
školáčikov. Tesne pred Vianocami (22. 12.) mali žiaci základnej školy vianočnú
besiedku, na ktorej si pripomenuli vianočné tradície, zarecitovali básničky a zaspievali
piesne Pásli ovce valasi, Hurá už je sneh, Rolničky, rolničky. Boli odmenení veľkým
potleskom rodičov a ostatných prítomných.
Obec sa môže pochváliť veľkým športovým úspechom – tenisový talent, Adriana
Kráľová z Veľkej Paky sa stala halovou majsterkou západoslovenského regiónu v
kategórii starších žiačok. Rozšírila tým svoju zbierku, keďže v nej už jeden podobný
titul z roku 2014 má (vtedy sa stala majsterkou zsl. regiónu na letných majstrovstvách
v kategórii mladších žiačok). Adriana je žiačkou gymnázia v Šamoríne.
V tomto roku začali v obci vychádzať Noviny Veľkej Paky. Ich periodicita je dvakrát
do roka, v júni a decembri, kedy by sa mali objaviť zdarma v schránkach obyvateľov

Veľkej, Malej a Čukárskej Paky. Na ich stránkach sa budú prezentovať zaujímavosti,
aktuálne správy, reportáže a rozhovory, týkajúce sa života obyvateľov obce.
Vydavateľom je obec Veľká Paka, zodpovedným vydavateľom starosta Ivan Seňan,
redaktorom Vincent Lelkes, za grafickú úpravu zodpovedá Sándor Angyal.
Spoločenská kronika obce Veľká Paka v roku 2015:
Jubilanti:
Ročník narodenia 1955
Eva Antalová (07. 02.), Vojtech Bors (18. 09.), Vladimír Gajdoš (16. 10.),
Darina Gerbelová (30. 10.), Alžbeta Luptáková (26. 05), Štefan Majer (20.
02.), Ladislav Menďan (23. 01.), Jozef Mikóczy (12. 11.), Mária Peterská
(23. 09.), Terézia Roninová (07. 03.), Dušan Sajan (13. 10.), Ivan Seňan
(30. 05.), Etela Seňanová (09. 08.), Katarína Szalayová (23. 09.), Jozef
Škrábik (06. 08.), Milan Žilinský (11. 10.).
Ročník narodenia 1950
Helena Brúderová (20. 09.), Alžbeta Hudeczová (13. 05.), František Juhász
(21. 03.), Mária Juhászová (03. 10.), Anton Lehota (02. 04.), Štefan Lehota
(14. 08.), Alžbeta Mravíková (16. 11.), Imrich Németh (19. 11.),
Karol Szabó (25. 05.), Vojtech Valkó (25. 08.), Éva Varga (10. 03.).
Ročník narodenia 1945
Rozália Duchajová (26. 05.), Magdaléna Ferdicsová (27. 05.), Jolana Horváthová
(13. 10.), Alexander Kirchner (12. 01.), Karol Kovács (21. 05.),
Michal Lami (25. 02.), Mária Šišková (16. 03.).
Ročník narodenia 1940
Michal Boczek (16. 11.), Alexander Fejes (17. 03.), Alexander Kókay (16.
02.), Sidónia Seňanová (27. 01.), Mária Vargová (24. 05.).
Ročník narodenia 1935
Helena Feketeová (13. 03.), Júlia Kovácsová (05. 02.), Eva Oremusová (21.
12.), Helena Sárközyová (23. 09.).
Ročník narodenia 1930
Zuzana Fehérová (10. 03.), Helena Horváthová (06. 07.).
Najstarší občania obce
Ľudmila Žilinská (11. 05. 1929)
Ľudovít Andrássy (24. 07. 1929)
Mária Juhászová (11. 09. 1929)
Vincent Monosi (27. 08. 1928)
Jolana Mikóczyová (07. 08. 1927)
Etela Feketeová (08. 12. 1927)
Baltazár Kovács (01. 01. 1926)
Jozef Martinec (21. 12. 1925)
Alžbeta Abrahámová (21. 09. 1924)
Zuzana Seňanová (16. 06. 1922)

Úmrtie
Silvia Brúderová (08. 04.), Alojz Mikóczy
(04. 06.), Andrej Čanaky (15.
06.), Alexander Ferdics (19. 06.), Anton
Panák (24. 11.), Viliam Lelkes (15. 12.).
Narodenie
Veronika Grunzová (05. 01.), Noémi
Vargová (05. 01.), Liliána Nagy (23.
01.), Tobias Neilinger (27. 01.), Rebeka
Szalay (13. 03.), Emma Krútelová
(14. 08.), Noémi Bugárová (07.
09.), Noel Vician (12. 09.), Samuel
Vágo (22. 09.), Noel Nagy (03. 10.),
Robert Sarkozi (12. 11.), Maxim
Šperka (23. 11.)
Demografia
 Počet obyvateľov k 31.12.2015 spolu 942
muži 454
ženy 488
 Predproduktívny vek (0-14) spolu 151
 Produktívny vek (15-54) ženy 258
 Produktívny vek (15-59) muži 274
 Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu 211
Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť:











Predajňa potravinárskeho tovaru
Pohostinské odbytové stredisko
Penzión
Ihrisko pre futbal (okrem školských)
Knižnica
Pošta
Verejný vodovod
Verejná kanalizácia
Kanalizačná sieť pripojená na ČOV
Rozvodná sieť plynu









Skládka komunálneho odpadu
Komunálny odpad
Využívaný komunálny odpad
Zneškodňovaný komunálny odpad
Vlaková zastávka
Základná škola
Materská škola

