KRONIKA 2016
SPOLOČENSKÝ, KULTÚRNY A ŠPORTOVÝ ŽIVOT V OBCI
Do nového roka vstupovala obec športovo. 1. januára zorganizovala miestna
samospráva druhý ročník Novoročného behu (Tri Paky), ktorého trasa mala dĺžku 4,
8 km. Štart bol pred pohostinstvom Zbrojnoš vo Veľkej Pake. V niekoľkých vekových
kategóriách štartovalo postupne približne osemdesiat záujemcov. Bežalo sa okolo
Veľkej, Malej a Čukárskej Paky. Beh sa niesol v znamení hesla, že víťazom je každý,
kto sa ho zúčastní, či už bežal alebo išiel krokom. K najrýchlejším bežcom patrili Zsolt
Kiss, Michal Urban a Alex Lami.
V sobotu, 6. 2., mali obyvatelia obce možnosť zažiť pravú domácu zabíjačku, spojenú
s ochutnávkou zabíjačkových špecialít – jaterníc, pečeného mäsa, oškvarkov, či
kapustnice. Akciu zorganizovala obec spolu s MO Csemadok a DHZ.
Február bol bohatý na spoločenské akcie. 13. 2. sa v kultúrnom dome uskutočnil 5.
škôlkársky ples. O pár dní neskôr zorganizovala TJ Družstevník kartársky turnaj , ktorý
má v obci dlhoročnú tradíciu. V tomto roku bolo predaných 256 lístkov. Akcia bola
podporená aj sponzorsky a najlepším kartárom sa ušli hodnotné ceny (televízor,
bicykel, kosačka). Zvíťazil miestny Miroslav Lami, druhým bol Árpád Szalay a na
treťom mieste skončil Izsó Dénes.
Koncom tohto mesiaca (26. 2.) pribudla do obce nová pamiatka. Pod záštitou MO
Csemadok, bol v parku pri pošte odhalený vyrezávaný náhrobný stĺp z dreva „kopjafa“,
venovaný výročiu revolúcie 1848/49. Akt odhaľovania náhrobného stĺpa, ktorý bol
posvätený, mal slávnostný charakter, spojený s prejavom starostu obce Ivana Seňana a
predsedníčky Csemadoku Márie Edmárovej. Na príprave akcie, ktorá pokračovala v
kultúrnom dome za bohatej účasti občanov, participovali aj ďalšie členky Csemadoku
- Katarína Lonská, Judita Klárisová, Tamara Takácsová, Mária Czafiková a i.
Marec bol aj mesiacom volieb. Dňa 5. marca sa konali voľby do NR SR. Volebná účasť
v obci bola vyše 60 percentná.
O týždeň po voľbách sa v obci upratovalo. Časť obyvateľov sa zišla na jarnej brigáde,
ktorá bola zameraná na vyčistenie obce a likvidovanie odpadu. Po skončení brigády
bolo pripravené občerstvenie.
V dňoch 19. - 20. marca sa v obci konal DUNA CUP - Jozefov pohár, na ktorý
obyvateľov pozýval KMK DAGNIK.

Druhého apríla sa v kultúrnom dome vo Veľkej Pake uskutočnil 2. ročník Pakanského
charitatívneho plesu, za ktorým organizačne stála Erika Seňanová. Do jeho príprav sa
zapojili aj miestni futbalisti z TJ Družstevník, hodnotnými darmi a finančne ho
podporili sponzori. Výťažok z plesu bol venovaný na liečbu mladej ženy Lindy
Jakócziovej z Dunajskej Stredy, ktorá trpí ťažkou chorobou. Časť výťažku sa
investovala do obnovy detských ihrísk v Čukárskej a Malej Pake. S jej realizáciou sa
začalo v lete a výdatnú pomoc pri rekonštrukcii ihriska poskytlo OZ GRACE.
V priebehu apríla organizovala zasa mládež obce dobrovoľnú finančnú zbierku na
zrevitalizovanie detského ihriska vo Veľkej Pake. Vďaka takto nazbieraným peniazom
sa koncom júna kúpili nové hojdačky.
Pri príležitosti DŇA ZEME, 22. apríla, sa vysadili stromčeky pri novom plote v
školskom areáli. Žiaci tiež spolupracovali pri úprave okolia školy a vyzbierali
odpadky v jej najbližšom okolí.
V apríli sa stretli členovia OZ GRACE na výročnej členskej schôdzi, spojenej so
spoločenskou zábavou – bálom. Na bále vystúpila aj tanečná skupina
dunajskostredských vozíčkárov.
Posledný aprílový deň (resp. večer) v obci patrí už tradične stavaniu mája. Nebolo
tomu inak ani tento rok. V parku pri kostole sa jeho stavania chopili miestni hasiči.
V máji navštívila delegácia Pakančanov družobnú obec Péteri. Pozvanie bolo pôvodne
naplánované na koniec júna. Avšak, z dôvodu, že posledný júnový víkend boli v obci
Veľká Paka hody, obec Péteri preložila pozvanie na 21. mája, kedy sa tam konali Vínne
dni. Návšteva sa niesla vo veľmi priateľskom a pohostinnom duchu. Po oficiálnej časti,
srdečnom prijatí zo strany miestnej samosprávy a položení venca k miestnemu
pamätníku starostom obce Veľká Paka Ivanom Seňanom, nasledoval bohatý kultúrnospoločenský program.
Štvrtého júna si na športovom ihrisku užili svoj sviatok deti – MDD. O zábavu sa
postarala tanečná skupina La Suerte zo Šamorína, bonbónikom bolo vystúpenie
Majstra N. Pre deti boli pripravené rôzne súťaže, či už vedomostné alebo v zručnosti.
Mali možnosť sledovať predstavenie kynologickéko klubu DAGNIK, ukážky
bojového umenia AIKIDO, jazdu na koňoch, vyšantiť sa na skákacom hrade.
Nechýbalo ani maľovanie na tvár a penová párty s hasičmi.
Dobrovoľný hasičský zbor sa angažoval aj v polovici júna (18. 6.), keď na športovom
ihrisku vo Veľkej Pake prebiehal 5. ročník hasičských pretekov o pohár starostu.
Druhým kolom pokračoval nový ročník Západoslovenskej hasičskej ligy. Domáce
mužstvo so 14 bodmi obsadilo v tabuľke 6. miesto (z celkového počtu 14 družstiev),
ženy skončili na 4. mieste (z celkového počtu 8 družstiev). Preteky otvoril Szilárd

Csóka, podpredseda DHZ Veľká Paka, za prítomnosti starostu obce Ivana Seňana.
Veľkú Paku reprezentovali: muži - Ján Ballay, Oskár Farkas, Attila Kláris, Marián Tóth,
Peter Andrássy, Tibor Edmár, Jakub Manek, ženy – Annamária Bottová, Miroslava
Mezeiová, Katarína Andrássyová, Viktória Csukaová, Csilla Ozsvaldová, Rebeka
Kosťová.
Začiatkom júla sa vo Veľkej Pake konal 3. Medzinárodný športový deň zdravotne
postihnutých, organizovaný OZ Grace. Zišli sa na ňom súťažiaci prevažne maďarskej
národnosti zo Slovenska, Maďarska a Srbska. Celé podujatie „dýchalo“ priateľstvom
a odhodlaním súťažiacich, ktorí napriek svojmu handicapu, neváhali popasovať sa s
vybranými športovými disciplínami.
August je mesiacom Dňa obce. Tento rok (13. 8. ) to bol už 12. ročník, spojený s
bohatou kultúrnou ponukou. Výnimočný bol aj tým, že na oslavách bola prítomná
delegácia z družobnej obce Vaskút. Oslava začala popoludní ekumenickou omšou v
kostole svätého Ladislava, po nej nasledovalo posvätenie obnoveného prícestného
kríža (vďaka obecnému úradu a Márii Vidaovej) vo Veľkej Pake a príhovor starostu
Ivana Seňana. Potom pokračovala zábavno-umeleckou časťou, v ktorej sa predstavili
hasiči so zumbou, viaceré hudobné formácie, sprevádzané estrádnymi vstupmi a večer
pokračoval v podaní skupiny Csavargók - pouličnou zábavou do rána. Programom
sprevádzala obľúbená Erika Pongrácz. O občerstvenie sa postaralo miestne združenie
Csemadok a TJ Družstevník. Organizátori mysleli aj na deti, ktoré sa mohli vyblázniť
na skákacom hrade a súčasťou akcie bola prehliadka veteránov.
V prvý septembrový týždeň (po prázdninách) začali v kultúrnom dome tréningy
AIKIDO, ktoré viedol Andrej Poláček. Priaznivci tejto neagresívnej a účinnej
sebaobrany sa stretávali každú stredu v podvečer. Po tréningu detí pokračovali v
trénovaní dospelí. Záujemcovia, ktorí mali záujem o trochu pohybu, si mohli od
začiatku októbra zacvičiť zumbu v miestnom kultúrnom dome.

A keď sme už pri športe nedá sa nespomenúť futbalistov. Futbalisti obce Veľká Paka,
účinkujúci v VII. lige majstrovstiev Dunajskostredského okresu obsadili v ročníku
2015/2016 konečné 9. miesto. Mužstvo získalo spolu 39 bodov a dosiahlo skóre 77:54.
Kolektív ako tréner viedol Pavol Lehota. Futbalisti vekovej kategórie U13 – mladší
žiaci TJ Veľká Paka, vedení trénerom Júliusom Vargom, boli účastníkmi Majstrovstiev
okresu Dunajská Streda.
Futbalová jeseň - Mužstvo dospelých obce Veľká Paka, účastník VII. ligy
Dunajskostredskej obvodnej súťaže prezimovalo na I. mieste. Chlapci v 14 zápasoch
získali spolu 34 bodov (vlani 23), a skóre 32:16 (v roku 2015 47:30). Klubovým
najlepším strelcom sa stal Balázs Andrássy a Milan Santai so 7–7 gólmi.

V októbri sa v obci aj plesovalo. Hasičský ples, ktorý sa tradične organizoval v apríli,
kedy sa otvárala hasičská sezóna, sa tento rok konal 22. októbra. DHZ ním ukončil
sezónu.
Dňa 29. 10., predpoludním, zorganizovala samospráva jesennú brigádu s logom –
Vyčistíme svoju obec! Tí, ktorí sa jej zúčastnili, zbierali odpad v dedine a jej okolí.
Znova sa toho vyzbieralo veľa, za jeden plný kontajner, bolo to však už menej ako na
jar.
Po
skončení
čakalo
účastníkov
chutné
občerstvenie.
V ten istý deň, popoludní, pozvali zástupcovia obce starších občanov na tradičný Deň
dôchodcov. Záujem bol veľký, prišlo viac ako sto pozvaných. Tento rok oslávil miestny
klub dôchodcov 15. výročie založenia. Jeho predsedníčkou je niekdajšia poslankyňa
obce, Irena Duchoňová. Na Dni dôchodcov dostal klub, z rúk starostu Ivana Seňana,
pamätnú plaketu ako znak ocenenia činnosti klubu zo strany zastupiteľstva obce.
Oslavy dôchodcov sa nedožila najstaršia obyvateľka obce Zuzana Seňanová, ktorá
zomrela v júli ako deväťdesiatštyriročná. Najstaršou po nej je deväťdesiatdvaročná
Alžbeta Ábrahamová.
Od konca novembra krášlil park pred kostolom vo Veľkej Pake adventný veniec, ktorý
posvätil kaplán Dávid Kollárik
Dňa 10. decembra, v sobotu podvečer, zavítal do obce Mikuláš, s čertom aj anjelmi.
Priviezol sa pohodlne, na požiarnickom aute. Pre deti a dospelých bol už pred jeho
príchodom pripravený kultúrny program, o ktorý sa postarali animátorka Erika
Forgáchová a hudobník Tibor Csicsó. Členovia miestneho dobrovoľného hasičského
zboru pripravili a ponúkali horúce nápoje a medovníky. Samospráva obce obdarila
všetky deti do veku 15 rokov balíčkom plným sladkosťami.
Sedemnásteho decembra sa konal 2. ročník Vianočných trhov vo Veľkej Pake.
Zorganizovala ho obec, v spolupráci s miestnymi organizáciami. Vianočné stánky
ponúkali pochúťky a výrobky miestnych obyvateľov. Vianočné trhy spestrilo
vystúpenie detí zo základnej školy a koncert zboru Sancta Maria zo Šamorína.

SAMOSPRÁVA
Vo februári (23. 2.) sa prvýkrát v tomto roku zišlo miestne zastupiteľstvo. Na svojom
rokovaní zaujalo postoj k stavu kanalizácie v obci. Konštatovalo, že v obci bolo
napojených na verejný vodovod a kanalizáciu približne 80 percent domácností.
Prioritou zostalo skolaudovať tie časti kanalizácie, ktoré ešte neprešli kolaudačným
konaním.
Na zasadaní starosta obce Ivan Seňan oboznámil prítomných s rozhodnutím mesta
Šamorín, ktoré sa týkalo aj Veľkej Paky, o zrušení školského obvodu pre žiakov ZŠ s

vyučovacím jazykom slovenským pre druhý stupeň. Základná škola v Šamoríne
musela pristúpiť k tomuto rozhodnutiu z kapacitných dôvodov. Písomná žiadosť o
prehodnotenie výpovede a rokovanie starostu s primátorom mesta a riaditeľkou
základnej školy bolo neúspešné. Deti zo základnej školy vo Veľkej Pake by mali
navštevovať II.stupeň v Lehniciach, Zlatých Klasoch alebo v Miloslavove. Žiaci, ktorí
už boli prijatí na 2. stupeň v ZŠ v Šamoríne, mali možnosť ukončiť tam povinnú
školskú dochádzku.
Vo februári, na podnet starostu, poslanci súhlasili so zmenou cenníka za prenájom
kultúrneho domu. Zmena sa týkala spoločenských organizácií so sídlom v obci, ktoré
boli oslobodené od poplatku za prenájom. Spoločenské organizácie mali platiť len za
minuté energie a ostatné výdavky.
Na februárovom zasadaní obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj obecných
pozemkov o výmere 32 a 20 m2 v katastrálnom území Veľká Paka Ladislavovi
Valkóovi. Transakcia sa uskutočnila priamym predajom z dôvodu hodného osobitného
zreteľa, berúc do úvahy, že menovaný užíva dané parcely už dlhé roky, sú oplotené a
obec ich nevie inak využiť.
Zastupiteľstvo súhlasilo so žiadosťami viacerých občanov o zmeny ÚPN v
jednotlivých lokalitách a konkrétnych parcelách, ktoré sa týkali zmeny parciel na
bývanie v rodinných domoch. Žiadosť podali občania obce a občania, ktorí vlastnia v
obci pozemky – Vladimír Pavlíček, Jozef Filkász, Monika Szerda, JUDr. Július Urban,
Ing. Karol Lysák, Marta Lehotová a spoločnosť WORD s. r. o., s tým že financovanie
zmien a doplnkov bude v ich kompetencii. Úspešnosť žiadostí závisela od stanoviska
Okresného úradu, odboru opravných prostriedkov v Trnave, ktorému obec tieto
žiadosti zaslala.
Ako vyplýva z rokovania aprílového zastupiteľstva obce (28. 4.) Okresný úrad Trnava,
odbor opravných prostriedkov, zaujal k navrhovaným zmenám v územnom pláne
negatívne stanovisko. Jedinou výnimkou pozitívneho charakteru bola žiadosť Jozefa
Filkasza, čo znamenalo, že obecné zastupiteľstvo malo súhlasiť iba s lokalitou
menovaného, ktorého pozemky nadväzujú na zastavané územie obce. Toto rozhodnutie
vyvolalo nesúhlas odmietnutých žiadateľov. Obecné zastupiteľstvo zadalo preto
Obecnému úradu vyžiadať od Okresného úradu v Trnave, odbor opravných
prostriedkov, obšírnejšie vyjadrenie k lokalitám, ku ktorým vydal záporné stanovisko.
Prvého marca, po mnohých administratívnych úkonoch, pracovníci SIEA vykonali
kontrolu rekonštrukcie verejného osvetlenie vo Veľkej Pake. Počas kontroly neboli
zistené žiadne nedostatky a SIEA odporučila ministerstvu vyplatiť oprávnenú čiastku
v 100% výške na účet obce.
V marci (15. 3.) obecné zastupiteľstvo schválilo predloženie žiadosti o NFP na
Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru v rámci prioritnej osi 4. Zníženie

energetickej náročnosti verejných budov na projekt s názvom „Zníženie energetickej
náročnosti Administratívnej budovy miestnych spolkov a združení“. Výška celkových
oprávnených výdavkov na projekt: 305 212,42 EUR s DPH. Výška maximálneho
celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
výdavkov: 15 260,62 EUR
Na jar sa podarilo v obci kompletne skolaudovať verejnú kanalizáciu. Na aprílovom
zasadaní zastupiteľstva sa v tejto súvislosti prijalo uznesenie, v ktorom poverilo
starostu Ivana Seňana vypracovaním GP, pre potrebu zriadenia vecných bremien pre
Slovenský pozemkový fond.
V apríli sa poslanci vyjadrili aj k otázke faktúry od CNS Eurogrants s. r. o. Pri projekte
Rekonštrukcia verejného osvetlenia došlo k podpísaniu neštandardnej zmluvy, na
základe ktorej mala obec vyplatiť faktúru vo výške 11. 822 EUR. Zmluvu, ktorá sa
ukázala byť problematickou, podpísal bývalý starosta Alexander Hunka. Obecné
zastupiteľstvo nesúhlasilo s vyplatením faktúry za „odplatu v prípade úspechu projektu
za poskytovanie konzultačných činností podľa čl. 4.2.2. Zmluvy o poskytovaní
konzultačných činností“ zo dňa 12. 04. 2010 a poverilo Obecný úrad preskúmaním
komunikácie medzi Obecným úradom a spoločnosťou Enermont a vyšpecifikovaním
dôvodu na nevyplatenie faktúry. V októbri obec obdržala platobný rozkaz na zaplatenie
faktúry spol. CNS. Starosta Ivan Seňan v spolupráci s právnikom vypracovali a podali
odpor.
V apríli sa podpísali nájomné zmluvy s nájomcami 12BJ. Výška nájomného, s
platnosťou od 1. mája, sa stanovila na 120 EUR mesačne. Podpísali sa tiež zmluvy so
ZSE na zriadenie odberného miesta v každom vchode 12BJ na spoločné priestory.
V rámci projektov mala obec podané štyri žiadosti: výstavbu chodníkov, rozšírenie
šatní na ihrisku, úpravu priestranstva pred OÚ a zateplenie a výmenu strechy na
kultúrnom dome. Výzva z Programu rozvoja vidieka na rekonštrukciu šatní
a sociálnych zariadení na športovom ihrisku bola zrušená. Ostatné podania zostali
naďalej „v hre“. Obec musela dať prepracovať projektovú dokumentáciu základnej
školy, lebo pôvodná bola len na kúrenie a neriešila teplú vodu na WC a v kuchyni. O
dotáciu sa nedalo požiadať, z dôvodu, že ZŠ a MŠ sú v jednej budove a výzvy boli
vypísané len samostatne. Rekonštrukcia sa mala realizovať z vlastných zdrojov.
Obec Veľká Paka sa zapojila aj do projektu "EUROPE FOR CITIZENS" (Európa pre
občanov), v spolupráci so zahraničnými partnerskými obcami na usporiadanie
viacdňového Dňa obce v roku 2016. K úspešnosti projektu chýbal 1 bod. Výsledok
však neodradil od rozhodnutia podať projekt na rok 2017.

Dňa 30. júna sa zišlo obecné zastupiteľstvo. Na návrh starostu a so súhlasom poslancov
sa z neho zhotovil zvukový a obrazový záznam. Na zasadaní sa schválila zmluva o
zriadení združenia obcí s názvom: Združenie obcí Stredného Žitného Ostrova pre
separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom v Kostolných Kračanoch. Na
základe zmluvy a po schválení stanov sa Veľká Paka mala stať členom uvedeného
združenia obcí.
Na júnovom zasadaní informoval starosta obce Ivan Seňan prítomných o stanovisku
Okresného úradu Trnava k zmenám územného plánu, o ktoré požiadali Monika Szerda
a obecné zastupiteľstvo. Okresný úrad Trnava potvrdil predošlé rozhodnutie. Starosta
vyzval poslancov, aby sa rozhodli, či pristúpia k zmenám a doplnkom v územnom pláne.
Členovia zastupiteľstva schválili obstaranie zmeny územného plánu obce Veľká Paka
nasledovne :
predmetom riešenia tejto zmeny územného plánu bude:
a/ žiadosť Vladimíra Pavlíčka o zmenu ÚPN v lokalite V1-1, parcela č.: 298/59
v k. ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch,
b/ žiadosť Jozefa Filkásza o zmenu ÚPN v lokalite A1-5, zmena využitia z plochy
nekomerčnej občianskej vybavenosti na plochy určené na bývanie v rodinných
domoch,
c/ žiadosť Jozefa Filkásza o zmenu ÚPN v lokalite V1-1 a V1-2, parc. č. 298/43,
298/47 v k.ú. Veľká Paka, zmena na bývanie v rodinných domoch.
d/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 299/1 v k.ú. Veľká Paka, zmena na
bývanie v rodinných domoch.
e/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 298/35 v k.ú. Veľká Paka, zmena na
bývanie v rodinných domoch.
f/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 302 v k.ú. Veľká Paka, zmena na
bývanie v rodinných domoch.
g/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 303 v k.ú. Veľká Paka, zmena na
bývanie v rodinných domoch.
h/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 306/1 v k.ú. Veľká Paka, zmena na
bývanie v rodinných domoch.
i/ zmena ÚPN v lokalite V1-1, časť parc. č. 306/2 v k.ú. Veľká Paka, zmena na
bývanie v rodinných domoch.

Ostatné žiadosti o zmenu územného plánu sa nestali predmetom riešenia tejto zmeny,
nakoľko Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov, vo svojom stanovisku
zo dňa 23. 3. 2016 nesúhlasil s realizáciou zámeru výstavby v týchto lokalitách. Toto
stanovisko bolo potvrdené v prehodnotení stanoviska zo dňa 17. 5. 2016 a obšírnejším
zdôvodnením stanoviska zo dňa 16. 5. 2016.
Všetky náklady súvisiace s obstarávaním a vypracovaním tejto zmeny územného
plánu mali uhradiť v plnom rozsahu žiadatelia. Obecné zastupiteľstvo poverilo
starostu obce zabezpečiť spracovateľa zmeny územného plánu obce a odborne
spôsobilú osobu na obstarávanie podľa § 2a Stavebného zákona.

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake súhlasilo s odpredajom pozemku o výmere 115
m2 v katastrálnom území Veľká Paka vo vlastníctve SPF, Jánovi Halgašovi a Kataríne
Halgašovej a poverilo starostu obce podpísaním zmluvy na zriadenie vecného bremena
na právo vstupu, prechodu, prejazdu ako aj na uloženie a údržbu sietí na pozemok.
Z výsledkov Záverečného účtu obce 2015, prerokovaného na júnovom zasadaní,
možno konštatovať, že obec hospodárila dobre a vykázala zisk v podnikaní, čo súvisí
aj s kvalitnejšou kontrolou kanalizačných čerpadiel a zvýšeným komfortom v
ubytovacích priestoroch.
V júni sa v Malej Pake premiestnil pamätný kríž z obecného pozemku do miestneho
cintorína. Premiestneniu predchádzalo odborné vyjadrenie Krajského pamiatkového
úradu, o ktoré požiadala obec. Preloženie kríža sa uskutočnilo na náklady žiadateľky
Kataríny Andrássyovej, pred pozemkom ktorej pamätný kríž stál.
Júnové zasadanie zastupiteľstva rozhodlo o pridelení mimoriadnej finančnej pomoci
dobrovoľnému hasičskému zboru. Za organizovanie okrskových pretekov, ktoré
nemali naplánované, dostali hasiči od obce 480 EUR. Odmena bola iniciovaná aj tým,
že dobrovoľný hasičský zbor je napomocný obci vo viacerých smeroch, dosahuje dobré
výsledky a zviditeľňuje obec.
V lete kúpila obec nové osobné motorové vozidlo DACIA Logan MCV, 1,2 16V
54/kW Arctica. Financovanie malo byť zabezpečené formou leasingu na 36 mesiacov
s akontáciou vo výške 30%. Nadobúdacia cena bola 8.738,- EUR s DPH.
Zástupcovia samosprávy, vzhľadom na zlý stav ciest v niektorých častiach obce,
poverili Obecný úrad zadaním výberového konania na ich opravu. Týkalo sa to lokalít
v časti Čukárska Paka, cesta smerom na skládku, vo Veľkej Pake „Veterná ul.“ od p.
Grunzu po koniec a časť pred pohostinstvom vo Veľkej Pake – od začiatku po koniec
parku. Zároveň sa mali dať opraviť výtlky. Rekonštrukcia spomínaných obecných
komunikácií sa zrealizovala v mesiaci október. Finančne na ňu prispeli Donaufarm
Šamorín a Združenie odpadového hospodárstva Horného Žitného ostrova.
V júni sa z bezpečnostných dôvodov naplánovalo tiež osadenie zrkadla pri cintoríne,
vybudovanie priechodu pre chodcov pri pošte a zavedenie jednosmernej premávky na
ceste smerom ku stanici vo Veľkej Pake.

Z októbrového zasadania zastupiteľstva obce (6.10.) sa tiež vyhotovili zvukové a
obrazové záznamy. Prerokovala sa práca komisií, zhodnotili vyučovacie výsledky na
ZŠ vo Veľkej Pake. Vedenie obce sa vyjadrilo k otázke verejnej kanalizácie, síce už
skolaudovanej, u ktorej však ešte absentovalo vysporiadanie majetkovo právnych
vzťahov na určitých pozemkoch so Slovenským pozemkovým fondom. V tejto
súvislosti sa otvorila otázka rozšírenia živnosti obce aj o prevádzku kanalizácie. Po
jej prediskutovaní sa prijalo uznesenie, v ktorom obecné zastupiteľstvo súhlasilo s
rozšírením živnosti obce o prevádzku verejnej kanalizácie.
Starosta Ivan Seňan informoval zároveň ostatných, že do 31. októbra je možné podať
projekt na rekonštrukciu a rozšírenie kanalizácie. Poznamenal, že by sa začalo s
výmenou prečerpávacích staníc (vzhľadom na ich kazivosť). Obecná samospráva
vyjadrila súhlas s podaním žiadosti o podporu na Environmentálny fond činnosť BK5,
na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete v obci so spoluúčasťou 5% a poverila
obecný úrad vypracovaním PD na rekonštrukciu a rozšírenie kanalizácie.
Na jeseň požiadala firma CARNEVAL INTERNATIONAL, s. r. o., fungujúca v obci,
o odkúpenie obecných pozemkov. Poslanci súhlasili s odpredajom obecných pozemkov
zastavané plochy a nádvoria o výmere 2263 m2 v 1/20-ine v pomere k celku za
podmienky, že cena bude stanovená úradným odhadom a náklady na odhad bude
znášať žiadateľ.
V tomto roku sa rozbehla výstavba rýchlostnej cesty R7. V Čukárskej a vo Veľkej
Pake sa v tejto súvislosti začalo s pasportizáciou (dokumentovaním) stavieb popri
ceste III. triedy č. 1377, t. j. cesty z Kráľovianok do Lehníc. Účelom pasportizácie
bolo získanie podkladov o budovách, z dôvodu ich možných poškodení počas výstavby
D4/R7.
Obec Veľká Paka v roku 2016 zvýšila náklady o 22 % na 701 044 € a výnosy jej
narástli o 11 % na 615 224 €.

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, MATERSKÁ ŠKOLA
V tomto roku sa pokračovalo v rekonštrukcii budovy školy (ZŠ, MŠ), jej vnútorných
priestorov ako aj kúrenia. Urobili sa nové vodoinštalačné rozvody, murárske práce,
maľovanie atď. Celková hodnota diela dosiahla výšku cca. 50 000 €. V budúcom roku
sa naplánovalo zateplenie školy, nová fasáda a oprava predného oplotenia.
Počet žiakov v základnej škole i škôlke má vzostupnú tendenciu. V školskom roku
2015/16 navštevovalo základnú školu 29 žiakov. V prvom ročníku bolo desať žiakov,

v druhom sedem, v treťom osem a vo štvrtom štyria žiaci. Vyučovalo sa v dvoch
triedach. Prvákov učila Anetta Bežová. Triednou učiteľkou ostatných ročníkov bola
Marta Hasáková. Náboženskú výchovu učil pán kaplán Radovan Rajčak. Výchovnú
činnosť v Školskom klube vykonávala Klára Mezeyová, ktorá zároveň učila etickú a
výtvarnú výchovu vo všetkých ročníkoch, telesnú výchovu v 3. a 4. ročníku a pracovné
vyučovanie vo 4. ročníku. Škola sa zapojila do enviromentálneho projektu Studňa
Európy – Zachráň živú vodu, oslávila Deň zeme a viacerí žiaci boli aktívni v okresných
a školských súťažiach, ako aj v akciách kultúrneho charakteru. 30. septembra sa žiačky
školy zúčastnili na okresnom kole literárnej súťaže v prednese pôvodnej slovenskej
rozprávky „Zlatá podkova, zlaté pierko a zlatý vlas“, kde Nina Mikolášiková z 3.
ročníka obsadila 2. miesto a Petra Mancošová z 2. ročníka 3. miesto. 22. marca sa
konalo okresné kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, na ktorom žiačka
3. ročníka Nina Mikolášiková získala 2. miesto v prednese prózy a žiačka 4. ročníka
Karolína Kalúsová získala 3. miesto v prednese poézie. V rámci matematického krúžku
sa nadaní žiaci pripravovali na matematickú Pytagoriádu. Výborné výsledky v nej
dosiahli Nina Mikolášiková z 3. ročníka a Karolína Kalúsová zo 4. ročníka. V marci sa
zapojilo 10 žiakov do matematickej súťaže Matematický klokan a 9 žiakov získalo
Diplom úspešného riešiteľa.
Žiaci školy sa zapojili aj do aktivít, ktoré zorganizovala obec. Pod vedením
vyučujúcich pripravili kultúrny program ku Dňu dôchodcov, v decembri sa predstavili
s hudobno – recitačným programom na vianočných trhoch a na MDD sa zúčastnili
na športových hrách na futbalovom ihrisku. Od 30. mája do 3. júna boli žiaci v škole
v prírode v peknom prostredí na Duchonke. Aj deti z MŠ boli na výlete v Mini ZOO
Lubina.
Materská škola vo Veľkej Pake mala v septembri, na začiatku školského roka, spolu
osem zamestnancov, z toho štyri učiteľky s úplnou kvalifikáciou (Mgr. Žaneta
Krasňanská, Zuzana Ballová, Marta Koczó, Edina Schmidt). Pomocný personál tvorili
Margita Hellerová (vedúca školskej jedálne a administratívna pracovníčka), Klára
Gašparíková, Erika Lőrincz a Nora veselá.
Počet tried a detí v školskom roku 2015/2016
Por.číslo triedy

1.

2.

Spolu

Počet detí v triede

20.

12.

32.

z toho integrované

0.

0.

z toho deti s OŠD

4.

Počet detí odchádzajúcich do ZŠ

8.

Počet prijatých detí na šk. r. 2016/2017

11.

JUBILANTI, ÚMRTIA, NARODENIA
Významného jubilea 80 rokov sa v tomto roku dožil Milan Ševčík, významná osobnosť
na poli folklóru, bývalý tanečník, sólista SĽUKU, tanečný pedagóg, ktorý
„pretancoval“ takmer celý svet. Jubilant síce nepatrí k miestnym rodákom a trvalé
bydlisko má v Bratislave, väčšinu času však trávi v obci Veľká Paka. S obcou a jej
obyvateľmi je spojený od roku 1980, kedy si spolu s manželkou kúpili starší domček s
pozemkom. Veľká Paka sa odvtedy stala jeho druhým domovom.
Jubilanti
Ročník narodenia 1931
Alžbeta Seňanová (05. 05.), Rozália Tomovičová (18. 07.).
Ročník narodenia 1936
Richard Jankovič (22. 02.), Terézia Sviteková (05. 06.).
Ročník narodenia 1941
Terézia Dénesová (05. 03.), Ladislav Pálfy (24. 01.), Mária Seňanová (04.
03.), Juraj Šiška (11. 04.).
Ročník narodenia 1946
Jozef Földváry (05. 08.), Kucsera Gábor (21. 09.), Alžbeta Monosiová (20.
11.), Katarína Vargová (17. 04.).
Ročník narodenia 1951
Bárányi Tibor (07. 04.), Blaho Július (04. 10.), Ľubica Čanakyová (27. 09.),
Ján Godál (24. 11.), Zuzana Hadarová (19. 04.), Milan Hrutka (11. 06.),
Terézia Kelemenová (30. 12.), Štefan Lupták (31. 08.), Daniel Neilinger
(14. 10.), Michal Seňan (16. 11.), Alžbeta Seňanová (20. 06.), Rudolf
Šebek (18. 05.), Milan Tomovič (19. 06.), Juraj Tóth (23. 01.), Viktor Tóth
(23. 08.).
Ročník narodenia 1956
Štefánia Blahoová (15. 04.), Ľuba Gajdošová (06. 10.), Juhász Rozália (28.
08.), Milan Kobliška (13. 11.), Mária Kršáková (31. 08.), František Lelkeš
(29. 03.), Peter Michalčík (13. 11.), Nagy Július (07. 10.), Oľga Neilingerová (16. 10.), Ivan Németh (25. 07.), Oľga Némethová (27. 07.), Beata
Páliková (25. 12.), Gabriela Seňanová (25. 05.), Helena Takácsová (18.
09.), Ružena Tomovičová (19. 03.).
najstarší občania obce

Alžbeta Ábrahámová (1924), Jozef Martinec (1925), Baltazár Kovács(1926), Jolana
Mikóczyová (1927), Ľudovít Andrássy (1929), Mária Juhászová (1929), Zuzana
Fehérová (1930), Helena Horváthová (1930).
úmrtie
Jolana Horváthová (10. 03.), Mikuláš Mravík (25. 04.), Eva Alföldiová (03. 06.),
Alexander Kókai (24. 06.), Vincent Mónosi (03. 07.), Ľudmila Žilinská (17. 07.),
Anton Gajdács (18. 07.), Zuzana Seňanová (19. 07.), Etela Feketeová (08. 08.),
Imrich Bugár (08. 08.), Zuzana Smiková (21. 10.), Alžbeta Szenyánová (20. 11.).
narodenie
Matúš Kišš (25. 12. 2015), Sebastián Ružička (30. 01.), Nikoletta Makkiová (02. 03.),
Zara Nedobová (13. 03.), Marco Farkaš (27. 04.), Naďa Žurek (14. 07.), Izabell
Farkas (24. 07.), Milica Peterská (28. 07.), Fabian Oosterhuis (29. 09.).
(Z údajov Obecného úradu Veľká Paka,
uzávierka dňa 12. 12. 2016)
POĎAKOVANIE
Zástupcovia obce ďakujú darkyniam krvi z Veľkej Paky - Veronike Duchajovej a
Anite Antalovej, ktoré si na okresnej slávnosti v Dunajskej Strede prevzali striebornú
plaketu za viac ako 20 odberov krvi.

