KRONIKA 2017
SAMOSPRÁVA
Prvé zasadanie obecného zastupiteľstva v roku 2017 sa zišlo 2. marca. Zaoberalo sa viacerými
otázkami súvisiacimi so životom obce a jej obyvateľov. Jednou z dôležitých bola preplnená kapacita
slovenskej základnej školy v Šamoríne, ktorá odmietla prijímať na II. stupeň žiakov z okolitých dedín,
vrátane Veľkej Paky. Obec sa snažila nájsť alternatívne riešenie aj z dôvodu, že viacerým rodičom
nevyhovovala ako náhradná možnosť umiestniť deti na ZŠ Lehnice. Starosta Ivan Seňan informoval
prítomných o zámere založenia Združenia obcí Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka. Po
stretnutí na odbore školstva v Trnave so zástupcami Kvetoslavova, Hviezdoslavova, zástupcami
odboru školstva a ministerstva, sa dohodli na prípadnej výstavbe (kontajnerovej) školy. Na výstavbu
by dostali dotáciu od ministerstva asi vo výške 300 000,-€ a každá obec by mala prispievať podľa
počtu žiakov. Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake schválilo zámer založiť Združenie obcí
Kvetoslavov, Hviezdoslavov a Veľká Paka, ktorého náplňou bude činnosť smerujúca k rozšíreniu
kapacity Základnej školy v Kvetoslavove.
Poslanci na zasadaní zobrali na vedomie určenie ceny za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným
vodovodom na rok 2017 nasledovne: za distribúciu pitnej vody 0,3495 Eur/m3 za dodávku pitnej
vody 0,4649 Eur/m3. O určenie ceny stočného požiadala obec prvýkrát
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Dôvodom bola skutočnosť, že bola skolaudovaná kanalizácia
a obec si na prevádzku zriadila živnosť. Úrad podľa výpočtov určil obci maximálnu cenu stočného v
sume 1,2340€/m3 . Starosta navrhol navýšiť cenu iba o 0,20€/m3 k pôvodnej cene 0,8538€/m3, t. j.
1,05 €/m3 bez DPH, pričom navýšenie by malo pokryť náklady obce na prevádzku kanalizácie. V
máji obecné zastupiteľstvo schválilo navrhovanú cenu za odvádzanie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou na rok 2017.
Poslanec Š. Szelle, oboznámil prítomných s odpočtom práce samosprávy za roky 2015/16, s plnením
volebného programu a s aktuálnym dianím v obci. Zdôraznil, že občania získavajú informácie
priebežne, na web stránke, na facebookovej stránke alebo formou obecných novín. Na zviditeľnení
obce majú veľký podiel aj spoločenské organizácie, ktoré v spolupráci so samosprávou obce
pripravujú podujatia, prezentované na rôznych fórach a v médiách. Do referovania o práci
samosprávy sa verbálne zapojil starosta I. Seňan. Spomenul, že má v pláne skatalogizovať pamiatky
obce, prípadne ich dať vyhlásiť za národné pamiatky. Pokračoval tým, že rekonštrukciu chodníkov
by chcela obec realizovať z obecných financií a grantov. Ďalej informoval o žiadosti adresovanej

Správe železníc, ktorá sa týkala opravy povrchu železničného priecestia a osadenie závor (z dôvodu
havárií).
Na marcovom zasadaní predniesol starosta obce aj Správu o prebiehajúcich projektoch a získaných
dotáciách, určených na rekonštrukciu administratívnej budovy – KD (dotácia vo výške 305 000,-€) a
rekonštrukciu budovy základnej školy (dotácia vo výške 50 000,-€).
V tomto roku sa obci podarilo ušetriť nemalú finančnú čiastku. Súvisela so súdnym sporom so
žalobcom CNS Eurogrants, ktorý si nárokoval vyplatenie čiastky vo výške necelých 12.000€ (za
projektový manažment pri projekte verejného osvetlenia) + úroky z omeškania. V polovici marca
prebehlo súdne pojednávanie. Sudca na základe posúdenia celého sporu zamietol žalobu v plnom
rozsahu.
Mesiac apríl priniesol zmenu v zbere komunálneho odpadu. Od 1. 4. sa vyvážali iba tie zberné nádoby
na komunálny odpad, na ktorých bola umiestnená nálepka vydaná Obecným úradom vo Veľkej Pake,
ktorá potvrdzovala zaplatenie daní podľa VZN č. 1/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady.
V polovici apríla pokračovali rokovania so zástupcami ŽSR a aj so SSC (správa ciest). Ich
výsledkom bola aspoň čiastočná akceptácie požiadaviek obce. Zainteresované inštitúcie sľúbili, že
zrealizujú
- opravu železničného priechodu vo Veľkej Pake (oprava podvalov medzi koľajami a oprava
vyjazdenej komunikácie)
- na zvýšenie bezpečnosti doplnia výstražníky z pripájajúcich sa bočných komunikácií
K zriadeniu závor sa ŽSR vyjadrili ako k finančne nákladnej transakcii, odvolávajúc sa na to, že
existujúce zabezpečenie vyhovuje normám.
Z rokovania vyplynula aj perspektívna možnosť zriadiť v bývalej čakárni vlakovej stanice stojany
na bicykle.
Po hlbšej analýze doplnenia výstražníkov, však ŽSR, vzhľadom na vysoké náklady a odvolávajúc sa
na to, že ide o novovybudované zariadenie, zaslali obci zamietavú odpoveď.
Májové zasadanie obecného zastupiteľstva ( 25.5.) prerokovalo otázku odpredaja pozemkov v
spoluvlastníctve obce spoločnosti Carneval International. Spoločnosť ponúkla za pozemky 7€/m2, čo
bola skoro dvojnásobná cena oproti znaleckému posudku. OZ prijalo nové uznesenie o odpredaji
pozemkov spoločnosti na základe osobitného zreteľa za ponúknutú sumu za meter štvorcový.

Poslanci schválili aj uzatvorenie nájomnej zmluvy na časť obecného pozemku v k. ú. Čukárska Paka
vo výmere 132 m2 pre D4R7 Construction s. r. o. na 1 rok. Brali do úvahy skutočnosť, že realizácia
predmetnej stavby je vo verejnom záujme.
Na podnet predsedkyne sociálnej komisie Aleny Kosťovej sa zastupiteľstvo zaoberalo pridelením
uvoľneného nájomného bytu v 8 BJ. Komisia sa na nájomcovi nezhodla, navrhla dvoch kandidátov
- Renátu Kudryovú a Jozefa Šimona. Po tajnom hlasovaní pridelilo obecné zastupiteľstvo uvoľnený
byt J. Šimonovi (od 1. 6.).
Obecné zastupiteľstvo schválilo zaplatenie poplatku za poskytovanie lekárskej pohotovostnej
služby v Šamoríne pre občanov obce Veľká Paka pre spol. Rescue –BH, s. r. o. vo výške 1€/ na
občana.
Starosta obce Ivan Seňan oboznámil prítomných na zasadaní s tým, že od 01.06.2017 sa mení
zákon o verejnom obstarávaní, pričom sa menia aj limity obstarávania. Povedal, že bol na školení,
na ktorom sa informoval ohľadom vzťahu obecného zastupiteľstva k verejnému obstarávaniu a dostal
odpoveď, že obstarávanie je v kompetencii starostu a OZ by nemalo do neho zasahovať. Navrhol
preto aj zrušenie stálej komisie pre verejné obstarávanie a odporučil vypracovanie zásad ohľadom
verejného obstarávania. Hlavný kontrolór obce p. Ravasz sa vyjadril k verejnému obstarávaniu
nasledovne: obecné zastupiteľstvo môže starostu kontrolovať a prijať zásady, ostatné je vecou
starostu. Na základe tejto novej skutočnosti, obecné zastupiteľstvo zrušilo stálu komisiu pre verejné
obstarávanie.
Na júlovom zasadaní (13.7.) obecného zastupiteľstva informoval starosta I. Seňan prítomných o stave
pohľadávok a o jednotlivých dlžníkoch. Najväčším dlžníkom bola firma Agrolux s.r.o. S konateľom
firmy zlyhávala komunikácia, preto obec uvažovala o odovzdaní veci exekútorovi. Ďalším dlžníkom
bolo PD Veľká Paka v konkurze, kde obec čakala na odpoveď od správkyne konkurznej podstaty
ohľadom možnosti uplatnenia dlžoby. Pri rakúskej firme Politsch Holding GMBH sa dlžobu
neoplatilo vymáhať, lebo náklady na vymáhanie by boli vyššie ako samotná dlžoba. Ostatné
nedoplatky boli buď u exekútora alebo sa uzavrela dohoda o splátkach.
Poslanci schválili aj mimoriadnu finančnú výpomoc v sume 2000 € pre obyvateľku obce Timeu
Pörsökovú. V jej dome vznikol požiar, ktorý spôsobil nemalé materiálne škody na stavbe aj zariadení.
Príspevok od obce bol poskytnutý formou refundácie predložených faktúr a blokov za nákup

materiálu na opravu domu, resp. zariadenia. V obci sa robila aj podporná finančná zbierka a pár ľudí
pomohlo postihnutej či už fyzicky alebo hmotne.
V októbri (12.10.) sa zasadanie zastupiteľstva venovalo otázke stavebných konaní v obci. Správa o
stavebných konaniach (vypracovaná Bc. B. Nagyovou) konštatovala, že v obci sa rozbehli stavby
rôzneho charakteru a eviduje sa vysoký nárast podaní. Starosta I. Seňan informoval prítomných o
podaní ďalších žiadostí o zmeny a doplnky územného plánu obce. Poslanec Š. Szelle navrhol, aby
stavebná komisia prezrela žiadosti a dala stanovisko k otvoreniu územného plánu. Poslanci obecného
zastupiteľstva súhlasili s návrhom a uložili stavebnej komisii prehodnotiť podané žiadosti na zmeny
územného plánu .
Starosta I. Seňan oboznámil zastupiteľský zbor s plánom vydať publikáciu k 70. výročiu
presídľovania. Z jeho slov vyplynulo, že disponuje hodnotným dokumentačným materiálom a
dobovými fotografiami, k dispozícii sú tiež rozhovory s ešte žijúcimi pamätníkmi. Preto by rád využil
príležitosť na vydanie brožúry.
Poslanci sa na zastupiteľstve vyjadrili aj k ponuke, ktorú dostala obec a týkala sa vyrúbania lesa
smerom na Macov. Starosta sa vyjadril, v zmysle, že by sa vyrúbali staré topole, vyčistil by sa lesík
a potom by nasledovala výsadba mladých stromov. Poslanci obecného zastupiteľstva nesúhlasili s
výrubom stromov lesa smerom na Macov a navrhli dosadenie stromov do tejto lokality ako aj v celej
obci.
Na októbrovom zasadaní sa schválil spoločný školský obvod s obcou Lehnice. Jeho utvorenie sa
zdôvodnilo tým, že rodičia žiakov, ktorí navštevujú školu v Lehniciach, budú mať nárok na cestovný
príplatok.
Zastupiteľstvo zaujalo postoj aj k otázke čiernej skládky v Čukárskej Pake, smerom na Trnávku. Nový
vlastník, Národná diaľničná spoločnosť, požiadala obec, aby na vlastné náklady odstránila skládku.
V kúpnej zmluve uzatvorenej s obcou však bolo uvedené, že spoločnosť kupuje pozemok v
pôvodnom stave, to znamená aj s čiernou skládkou, o čom svedčí dokumentácia zo životného
prostredia. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne vyjadrili nesúhlasné stanovisko s
odstránením čiernej skládky na náklady obce.
KAŽDODENNÝ ŽIVOT
Prvého januára, na Nový rok, sa obyvatelia obce už po tretíkrát stretli, aby si zašportovali, zavinšovali
a len tak podebatovali a prevetrali si hlavy. Miestna samospráva v spolupráci s OZ Pre Paku –

PAKÁÉRT a s výdatnou pomocou miestnych hasičov zorganizovala ďalší Novoročný beh „Tri Paky“.
Trať mala 4,8 km a absolvovať ju mohol hocikto a ľubovoľným spôsobom (beh, chôdza, bicykel,
korčule, kočík...) Organizátori pripravili aj niekoľko malých zmien - pre tých, ktorým sa málilo, sa
pridalo ešte merané kolečko na 9,6 km, účastníci dostali čísla a prvýkrát boli pripravené aj poháre a
medaily pre víťazov. Vítaní boli aj ne-športovci, ktorí prišli podporiť súťažiacich v ich výkonoch.
Napriek chladnému počasiu sa zišlo viac ako 100 ľudí. Preteky mali výbornú atmosféru, do cieľa
dorazilo 77 súťažiacich. Pelotón uzatváral s poslednými účastníkmi behu starosta obce Ivan Seňan.
Výsledky 3. Novoročného behu "Tri Paky".
Muži:
1. Miesto – Rastislav Srnánek - 19:28 min.
2. Miesto – Tomáš Gašparík
3. Miesto – Radoslav Kindja
Ženy:
1. Miesto – Zuzana Rázusová – 22:43 min.
2. Miesto – Kristína Karácsonyová
3. Miesto – Betka Boršová
Dorast:
1. Miesto – Alex Lami – 23:30 min.
2. Miesto - Tiffany Kudryová
3. Miesto – Ema Mazúchová
Žiaci:
1. Miesto – Tomáš Srnánek – 22:40 min.
2. Miesto – Adam Lami
3. Miesto – Szilárd Csóka ml., Kristián Urban, Lajos Szőcs
Seniori:
1. Miesto – Erika Gyurkovics Erika(ženy) - 26:15 min.
Tibor Mravík (muži) – 30:55 min.
Celkový víťaz (dve kolá): Tomáš Gašparík - 40:55 min.
Športové podujatie bolo spojené s charitatívnou zbierkou, v ktorej sa vyzbieralo 260 € pre malého
Lea Végha. Chlapček sa narodil predčasne, v 36. týždni, postihnutý zdravotnými defektami a
chorobami, ktoré si vyžadujú viacero operačných zákrokov aj v zahraničí, ktoré naša poisťovňa
neprepláca.

V polovici januára (14.1.) si mohli vyskúšať sily zdravotne handicapovaní občania. OZ GRACE
usporiadalo charitatívny stolnotenisový turnaj. Súťažilo sa v kultúrnom dome, v kategóriách muži a
ženy s nasledujúcimi výsledkami:
Ženy:
1. Irena Petrovič (Grace)
2. Aneta Takácsová (Veľká Paka)
3. Vivien Petrovič (Grace)
Muži:
1. Csaba Andrásy (Grace)
2. Juraj Lami (Veľká Paka)
3. Michal Urban ml. (Veľká Paka)
V posledný januárový deň pripravili učiteľky v materskej škole karneval, na ktorom sa predviedli
deti s originálnymi maskami. V druhej polovici februára (18. 2.) usporiadal zasa kolektív materskej
školy VI. škôlkarsky ples.
Štvrtého februára, už od rána, bolo pri obchode Jednota rušno. Samospráva obce, v spolupráci s TJ
Družstevník a OZ GRACE, zorganizovala ochutnávku zabíjačkových špecialít. Ochutnávka, s
možnosťou nákupu čerstvých bravčových výrobkov, mala veľmi pozitívnu odozvu u obyvateľov.
O tri týždne neskôr (25. 2.) prechádzal obcou fašiangový sprievod a po ňom sa pri kultúrnom dome
pochovávala basa. Akciu pripravil Dobrovoľný hasičský zbor vo Veľkej Pake.
V ten istý deň prebiehal v kultúrnom dome kartársky turnaj pod záštitou TJ Družstevník.
Mesiac marec priniesol čiastočné zlepšenie cestovania obyvateľov obce na linke Regiojetu medzi
Bratislavou a Komárnom. Minister dopravy sa dohodol so súkromným dopravcom na nasadení
ďalších súprav, ktoré mali posilniť najvyťaženejšie súpravy vo frekventovaných časoch. Jeden takýto
vlak poskytuje približne 140 miest na sedenie a v časoch špičky ich môže dopravca spájať do dlhých
troj-súprav, ktoré spolu ponúknu 420 miest na sedenie. Novinka reaguje na problém s preplnenosťou
vlakov, ktorá nastala aj po sérii nehôd vlakov Regiojetu s nákladnými autami. Ďalšou novou
iniciatívou bolo, že vo vlakoch medzi Bratislavou a Komárnom budú hlásenia i v maďarčine.
Dopravca týmto zohľadnil skutočnosť, že na tejto regionálnej trati prepraví denne tisícky cestujúcich
maďarskej národnosti.

Štvrtého marca sa v kultúrnom dome realizovala akcia, ktorú pripravila základná organizácia
CSEMADOK - „Banyabál - babský bál". O hudbu sa postarala skupina ALF.

Na kultúrne akcie

nadviazal v polovici marca III. Charitatívny ples. Jeho účelom bola aj finančná pomoc Tomáškovi,
synovi Petry Lelkesovej, ktorému sa venovala polovica vyzbieranej sumy. Získaná časť obnosu mala
prispieť k možnosti absolvovať finančne náročnú operáciu v Českej republike, ktorá dávala
Tomáškovi nádej, že sa postaví na nohy a bude môcť postupne samostatne chodiť. Druhá časť bola
venovaná Helenke Takácsovej z Malej Paky. Členovia miestneho CSEMADOKu zorganizovali tiež
(15. 3.) na námestí pri Pošte slávnostnú spomienku na "Revolúciu z rokov 1848-49".
V druhej polovici marca prebiehali na futbalovom ihrisku vo Veľkej Pake dvojdňové kynologické
preteky DUNA CUP, ktoré organizoval KMK Dagnik.
V rámci jarných prác pracovníci Obecného úradu odstránili divý porast a vyčistili cintoríny v Malej
Pake a Čukárskej Pake. Cintoríny tak dostali dôstojnejšiu podobu. V spolupráci s DHZ Veľká Paka
a Združením ZOHŽO sa orezali stromy na "Veternej" ulici vo Veľkej Pake a na účelovej komunikácii
v Čukárskej Pake smerom na skládku. V dňoch od 17. do 26. marca sa rekonštruovali podlahy a
sociálne zariadenia v budove ZŠ. Z tohto dôvodu sa v uvedenom čase prerušila výučba v ZŠ a MŠ.
Koncom marca (28. 3.), starosta obce Ivan Seňan slávnostne privítal na obecnom úrade jubilantov
obce, zablahoželal im a poprial veľa zdravia. Po prípitku a príhovore každému z nich odovzdal darček.
Počnúc týmto rokom sa oslavy jubilantov konajú v štvrťročných intervaloch na obecnom úrade.
V apríli pozývalo riaditeľstvo Základnej školy Veľká Paka budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis
do prvého ročníka. Zápis sa konal dňa 4. apríla.
V tomto mesiaci sa rozbehli aj športové aktivity. Pätnásteho apríla sa v na ihrisku vo Veľkej Pake
uskutočnil turnaj žiakov – U13. Turnaja sa zúčastnili mužstvá TJ Družstevník Veľká Paka, FC
Tomášikovo, FC Nový Život A, TJ Čilizská Radvaň, TJ Lúč na Ostrove. Pakanskí žiaci si viedli veľmi
dobre, dosiahli dve víťazstvá.
TJ Lúč na Ostrove - TJ Veľká Paka 2:3
TJ Veľká Paka - TJ Čiližská Radvaň 4:1
FC Nový Život - TJ Veľká Paka 4:0
TJ Veľká Paka - FC Tomášikovo 0:4
Jarné upratovanie v obci pokračovalo. Obyvatelia obce mali možnosť 25. apríla ráno vyložiť pred
dom elektroodpad, kovový odpad a v domácnosti sa nachádzajúci objemný odpad. Tento bol
pozbieraný a nákladným autom odvezený.

Koncom apríla sa z ulice vedúcej k vlakovej zastávke vo Veľkej Pake zriadila jednosmerná.
Dôvodom bolo zvýšenie bezpečnosti premávky. Začiatkom mája sa, tiež v záujme bezpečnosti,
zriadil pri pošte prechod pre chodcov a začalo sa s opravou železničného priechodu vo Veľkej
Pake.

Mesiac máj začal v obci veľkolepo. Nielen postavením mája v parčíku pred kostolom, ale najmä
oslavami 125. výročia založenia DHZ vo Veľkej Pake (1892). Obec si toto výročie pripomenula 6.
mája dôstojným programom. Najprv sa konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval farár Milan
Blaho. Po nej starosta obce Ivan Seňan, predseda MO DHZ Peter Andrássy, náčelník Tibor Edmár,
tajomníčka Mária Edmárová a preventivár Szilárd Csóka spoločne odhalili sochu sv. Floriána - pred
budovou Obecného úradu. Po slávnostnom akte generál Eugen Czajlik, výkonný podpredseda
Dunajskostredskej okresnej organizácie DHZ, odovzdal miestnemu zboru hasičov

zväzové

vyznamenanie Za vzornú prácu. Vecnú cenu a diplom s čestným uznaním odovzdali kompetentní
funkcionári jednotlivcom: Jozefovi Földvárimu, ktorý je členom zboru už päťdesiat rokov, ďalej
Gizele Stranyovszkej, najstaršej členke zboru, Tiborovi Sárközimu, Ferencovi Vargovi a ďalším
hasičom. V poobedňajších hodinách potom hasiči zo Šamorína a Gabčíkova predstavili verejnosti
starú hasičskú techniku a prezentovali ukážkové cvičenia. Na podujatí sa zúčastnili zástupcovia
hasičských zborov zo Šamorína, Kyselice, Janíkov, Vrakúne, Orechovej Potône a Gabčíkova.
V polovici mája sa skomplikovala situácia s obchodom Jednota vo Veľkej Pake, ktorý bol z
technických príčin skoro dva týždne zatvorený. Jednota hľadala predavačov do obchodu. V období
nefungovania obchodu sa v obci zabezpečil mobilný ambulantný predaj so základným sortimentom
potravín. Prevádzka obchodu sa obnovila 2. júna.
Dňa 21. mája sa členovia DHZ Veľká Paka zúčastnili na okrskovom kole, kde dosiahli nasledujúce
výsledky: muži – 3. miesto, dorast – 1. miesto. Týmto postúpili do okresného kola. O pár dní neskôr
(27.5.), sa na futbalovom ihrisku uskutočnil 6. ročník hasičskej súťaže O putovný pohár starostu
obce.
Tohtoročné oslavy Dňa detí (3. 6.) zorganizovali spoločne samospráva obce Veľká Paka, futbalový
klub, Dobrovoľný hasičský zbor, základná organizácia Csemadoku a OZ GRACE. Finančne prispeli
aj sponzori. Účastníkov pozdravil starosta obce Ivan Seňan. Po jeho slovách vystavili a predviedli
deťom svoju techniku hasiči, naši najmladší spoluobčania sa nielen oboznamovali s
„ozajstnými“ prístrojmi dospelých, ale priamo na „cvičišti“ si mohli vyskúšať svoju šikovnosť a
zdatnosť. Ostatní „oslávenci“ zas testovali parametre skákacej veže, a súťažili v rôznych športových
disciplínach. Deti zaujalo aj kreatívne maľovanie na tvár. Najmladším sa veľmi páčila interaktívna

produkcia kúzelníka Ivana z bratislavskej Magic Produktion, takisto penová show miestnych hasičov,
ako aj predstavenie šamorínskej tanečnej školy a centra pohybu La Suerte. Vyvrcholením dňa bola
vyhliadka z teplovzdušného balóna nad športovým areálom. Na záver prítomní veľkým aplauzom
prijali z neba prichádzajúci cukríkový dážď, ktorý padal vďaka pilotom lietadla priamo do rúk
stovkám návštevníkov na hlavnej ploche miestneho futbalového ihriska.
Posledný júnový deň znamenal ukončenie školského roka, žiakom sa v slávnostnej atmosfére rozdali
vysvedčenia. So školou sa rozlúčilo spolu šesť štvrtákov. Na ukončení školského roka sa zúčastnila
aj bývalá riaditeľka školy pani Eva Pálffyová. Jej a súčasnej riaditeľke Mgr. Marte Hasákovej
odovzdal starosta Ivan Seňan, v mene samosprávy obce, Plakety J. A. Komenského za aktívnu prácu
s mládežou.
V tomto roku uplynulo už sedemdesiat rokov od presídľovania slovensko-maďarského obyvateľstva.
Delegácia z našej obce sa v dňoch 30. júna až 2. júla zúčastnila slávnostnej spomienky na toto výročie
v družobnej obci Vaskút a ďalších obciach Gara a Bácsalmás, kam bola v roku 1947 vysťahovaná
časť obyvateľov Veľkej Paky. Ako vždy, čakalo tam Pakančanov srdečné privítanie a mali možnosť
stretnúť sa aj s obyvateľmi, ktorí sa narodili ešte v Pake. Títo boli osobne pozvaní na Dni obce v
auguste, spojené so spomienkovou slávnosťou.
Deviateho júla sa v obci už po štvrtýkrát uskutočnil Medzinárodný športový deň a GRACE-CUP.
Hosťom na podujatí bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská.
Na športovom dni bolo prítomných takmer 130 zdravotne postihnutých z troch krajín, Srbska,
Maďarska a Slovenska. V štyroch kategóriách dostali zúčastnení možnosť súťažiť v stolnom tenise,
foosballe, malom futbale, šípkach, pretekoch na vozíku, triatlone ai.
Dňa 19.07.2017 o 17:50 bola naša jednotka miestnych hasičov vyslaná k požiaru do Kvetoslavova
na výpomoc hasenia starej budovy.
Dni 12. a 13. august patrili Dňom obce, na ktorých si obyvatelia a hostia pripomenuli smutné
historické udalosti spred sedemdesiatich rokov, súvisiace s presídlením, resp. výmenou obyvateľstva
medzi Československom a Maďarskom. Prítomné boli delegácie z obcí v Maďarsku, ktorých sa
výmena obyvateľstva, na základe československo-maďarskej medzištátnej dohody, priamo dotkla –
z Péteri, Vaskútu, Gary a Bácsalmásu. Prišli zástupcovia bývalých vysídlených obyvateľov Paky,
rovnako aj predstavitelia rodín, ktoré sa vtedy dostali do Veľkej, Malej a Čukárskej Paky. Zišli sa tu
starosta Veľkej Paky Ivan Seňan, starostka obce Péteri Valéria Pethőné Vízi a zdravicu predniesol i
starosta Vaskútu, Zoltán Álszegi. Na slávnosti sa zúčastnila aj poslankyňa Národnej rady Slovenskej
republiky Irén Sárközy, ktorá vystúpila so spomienkovým prejavom. Udalosti spred 70 rokov
zrekapitulovala dnes už v Gare žijúca Éva Takács, ktorej rodičia pochádzali z Paky a svoju

prezentáciu doplnila 20-minútovým dokumentárnym filmom (dielo Évy Takács, László Nagya a
Móniky Szerda). „Domáce“ dejiny priblížil lekár na dôchodku, Alexander Varga. Prítomná bola aj
Cecília Berwinkl z Vaskútu, ktorá sa narodila v roku 1936 vo Veľkej Pake. Atmosféru spomienkovej
slávnosti umocnila výstava fotodokumentov z prvej polovice 20. storočia. Účastníci spoločne vzdali
hold pred Kameňom priateľstva na Hlavnom námestí obce. Pri kladení vencov predniesol krátky
prejav Róbert Zsigó, štátny tajomník maďarského Ministerstva pôdohospodárstva. Politik sa na
spomienke zúčastnil ako súkromná osoba. Jeho starí rodičia a rodičia pochádzali z Čukárskej Paky.
Po pietnom akte kladenia vencov nasledoval bohatý kultúrny program a na druhý deň bohoslužba v
miestnom rímskokatolíckom kostole. Hviezdnym hosťom kultúrneho večera bol Peter Cmorík so
svojou kapelou.
Vyústením spomienkových udalostí bola publikácia pod názvom „Túžba po domove je nezničiteľná“,
ktorá vyšla pred Vianocami – osobitne v slovenskej a maďarskej verzii. Publikáciu vydala obec
Veľká Paka, s cieľom priblížiť tieto smutné a bolestné historické okamihy a prispieť k posilneniu úcty
a pocitu vzájomnej slovensko-maďarskej spolupatričnosti.
Keď už spomíname na historické udalosti, musíme spomenúť aj ďalšiu, ktorá súvisí s dejinami obce
Veľká Paka a viaže sa k roku 1942, kedy sa zjednotili tri Paky. V tomto roku uplynulo od tejto udalosti
už 75 rokov. A do tretice dobrá správa, ktorá súvisí s históriou obce.
Vo Veľkej Pake, v časti Čukárska Paka, sa nachádza mohyla zo staršej železnej doby –
kalenderberskej kultúry z 8. – 5. stor. p. n. l. nazývaná podľa podkladov Krajského pamiatkového
úradu - Kép domb. V našom kraji je to jediná mohyla zachovaná v intraviláne obce. V tomto roku
Obecný úrad podal žiadosť o jej vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku. Koncom roka Pamiatkový
úrad Slovenskej republiky vyhlásil mohylu za národnú kultúrnu pamiatku. Mohyla v Čukárskej Pake
ako súčasť mohylníka pozostávajúceho minimálne z troch mohýl, sa zachovala ako jediná nad
úrovňou okolitého terénu. Obnova pamätníka a jeho oficiálne odhalenie sa plánuje v roku 2018.
August bol skutočne bohatý na družobné návštevy. Cez víkend 19. a 20. augusta sa časť občanov z
našej obce zúčastnila na Slovenskom dni obce v obci Péteri. Stretnutie bolo srdečné a pohostinné,
spojené s oslavami 275. výročia znovu-založenia obce Péteri. Na slávnosti sa zúčastnila aj delegácia
z Iliašu, odkiaľ sa do Péteri v roku 1742 prisťahovalo a znovu založilo obec 7 rodín. Niektorí
potomkovia týchto rodín sa v roku 1947 presťahovali do jednotlivých častí Veľkej Paky. So
zástupcami Iliašu sa predstavitelia našej obce dohodli, že v roku 2018 zorganizujú spoločné stretnutie.
V augustovom behu od Tatier k Dunaju mala naša obec opäť zastúpenie v osobe Zsolta Kissa. Bežalo
sa 345km štafetovo. Tím Anjelský beh running team skončil na 66. mieste. V Penzióne pri rybníku
sa mohli bežci občerstviť.

Tento letný mesiac bol však prajný aj zlodejom. Dňa 21. augusta sa títo vlámali do hasičskej zbrojnice
vo Veľkej Pake a odcudzili predmety potrebné na zasahovanie. Krádež bola o to vážnejšia a týkala
sa obyvateľov obce aj z dôvodu, že odcudzená technika sa zakúpila za obecné peniaze.
Dňa 4. septembra sa vo Veľkej Pake konalo slávnostné otvorenie nového školského roku spojené s
odovzdaním rekonštruovanej budovy školy. Škola prešla počas prázdnin kompletnou obnovou.
Budova bola zateplená a urobila sa nová fasáda. Vybudoval sa chodník a okolo školy nový plot.
Starosta obce Ivan Seňan vo svojom príhovore spomenul, že ZŠ otvorila svoje brány pre žiakov
Veľkej Paky a okolia v roku 1965. Prvotne slúžila iba ako základná škola, neskôr sa tu zriadila aj
materská škola. Keď obec preberala školu do správy, navštevovalo ju sotva 10 žiakov. Dnes je to 40
žiakov a 32 škôlkarov, čo je veľmi potešiteľná skutočnosť. Obnova sa uskutočnila z finančných
prostriedkov vyčlenených z rozpočtu obce, ako aj z dotácie príslušného školského úradu, s celkovým
nákladom cca 150 tisíc eur. Starosta obce sa za túto podporu osobne poďakoval prednostke
Okresného úradu v Trnave, pani Gabriele Józan Horváth, ktorá prijala pozvanie na slávnostné
otvorenie a zaželala žiakom úspešný štart do nového školského roka. Pre prváčikov, ktorí boli v
novembri slávnostne imatrikulovaní, sa v rámci málotriedky otvorila samostatná trieda so šestnástimi
žiakmi. Na záver sa riaditeľka základnej školy Mgr. Marta Hasáková, ako aj riaditeľka materskej
školy Mgr. Žaneta Krasňanská poďakovali samospráve obce za rekonštrukciu budovy školy, jej
vybavenie a učebné pomôcky.
Po prázdninách pokračovali (každú stredu) v kultúrnom dome tréningy neagresívnej a účinnej
sebaobrane pre deti a dospelých, aikido. Tréningy viedol Andrej Poláček.
V Penzióne pri rybníku prebiehalo v dňoch 17. - 23. septembra medzinárodné výtvarné sympózium
spojené s vernisážou. Účasť na ňom prijali výtvarníci zo Slovenska, Ukrajiny, Česka a Maďarska.
Podujatie sa nieslo v duchu dobrej a tvorivej umeleckej nálady. Generálnym sponzorom podujatia
bol Milan Žilinský.
V polovici septembra, po horúcom lete a augustovej víchrici, sa v obci znova rozfúkal taký silný
vietor , že na viacerých miestach popadali stromy a väčšie konáre. Udalosť si vyžiadala technický
zásah miestnych hasičov.
V nasledujúcom mesiaci, v októbri, oslavoval klub mladých kynológov Dagnik desiate výročie
založenia. Pri tejto príležitosti vyslovil jeho predseda J. Domonkos poďakovanie obecnému
zastupiteľstvu, podnikateľom i súkromným osobám vo Veľkej Pake za podporu a poskytnutie
výcvikových priestorov.
Na jeseň pozýval DHZ Veľká Paka obyvateľov na hasičský ples, ktorý sa konal 21. októbra v
kultúrnom dome. Okrem tanečnej zábavy a bohatej večere, boli pripravené pekné ceny v tombole.

Koncom októbra mali obyvatelia obce možnosť podpísať petíciu za riešenie nedostatočnej kapacity
slovenskej základnej školy v Šamoríne. Obsahovala požiadavky adresované predstaviteľom mesta
Šamorín, aby zabezpečili rozšírenie kapacity slovenskej základnej školy, a to buď vybudovaním novej
slovenskej základnej školy alebo využitím iných, vhodných priestorov vo vlastníctve mesta Šamorín.
Zároveň žiadala, aby predstavitelia mesta Šamorín oboznámili rodičov s návrhom konkrétneho
riešenia na plenárnom rodičovskom združení, ktoré bude zvolané na tento účel. Petičný výbor
odovzdal petíciu mestu 29. novembra 2017. Predstavitelia mesta boli povinní písomne oznámiť
výsledok jej vybavenia do 30 pracovných dní, do 15. januára 2018. Listom z 20. decembra 2017
mesto predĺžilo lehotu na vybavenie petície o ďalších 30 pracovných dní z dôvodu náročnosti jej
riešenia. Ďalším listom z 26. januára 2018 mesto oznámilo, že petícii „toho času nie je možné
vyhovieť.“
V záujme skrášlenia životného prostredia sa dňa 28. októbra zorganizovala jesenná brigáda na
vyčistenie obce a jej okolia. V porovnaní s predošlými brigádami prišlo menej obyvateľov a tak bolo
pre každého viac práce, ale s dobrým výsledkom. Vedenie obce poďakovalo všetkým, ktorí „priložili
ruku k dielu“, osobitne firme Gulázsi a spoločnosti SENTRANS za odvoz nazbieraného odpadu, ale
aj za vrecia a rukavice.
V prvú novembrovú sobotu (4. 11.) prebiehali voľby do orgánov krajských samospráv (VÚC).
Občania Veľkej Paky volili predsedu a poslancov Trnavského samosprávneho kraja za okres
Dunajská Streda. Kandidátom na poslaneckú pozíciu bol aj starosta obce Ivan Seňan. Pred voľbami,
27. októbra, prebehla v kultúrnom dome vo Veľkej Pake beseda s názvom "Na čo je dobrá župa", na
ktorej sa zúčastnili kandidát na predsedu a kandidáti na poslancov Trnavského samosprávneho kraja.
Novotou týchto volieb oproti minulosti bolo, že predseda a poslanci sa volili na päť rokov a voľba
predsedu bola jednokolová.
A aj keď sa v obci podarilo prekonať slovenský priemer iba o vlások, priemer v Trnavskom kraji, ako
aj v Dunajskostredskom okrese sme prekonali o vyše 5%.
Výsledky volieb vo Veľkej Pake:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 762
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 235
Volebná účasť: 30 % (priemer SR: 29,94%)
Počet platných hlasov na predsedu samosprávneho kraja: 223

Obvod č. 1: Dunajská Streda

Meno

Priezvisko Politický subjekt Počet platných hlasov Podiel platných hlasov

József

Menyhárt SMK-MKP

10 949

8,87

Iván

Fenes

SMK-MKP

8 836

7,15

Zoltán

Hájos

SMK-MKP

8 685

7,03

László

Bacsó

SMK-MKP

8 312

6,73

Csaba

Orosz

SMK-MKP

7 402

5,99

Ladislav Polák

SMK-MKP

6 755

5,47

Rozália Hervay

SMK-MKP

6 616

5,36

Marian

SMK-MKP

6 367

5,15

Soóky

Vo voľbách do VÚC 2017 sa stal županom Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič
(OĽANO, KDH, OKS, SaS, Zmena zdola, DÚ). Získal 48 584 platných hlasov (42,9 percenta). Úrad
prijal od svojho predchodcu, Tibora Mikuša, 4. decembra 2017.
V regióne došlo k výrazným zmenám, zmenil sa predseda kraja a do poslaneckých lavíc zasadne
mnoho nových tvárí. Minimálna zmena ale nastala, čo sa týka zastúpenia Dunajskostredského okresu.
Z ôsmich poslancov, je osem za stranu SMK. Spolu za okres Dunajská Streda a Galanta je ich 13, čo
znamená 33%-né zastúpenie v 40 člennom poslaneckom zbore.
Škôlkari z miestnej MŠ boli 11. novembra v „televízii“. Deň predtým ich natáčali z RTVS do detskej
relácie Fidlibum, v ktorej škriatok Fidlibum a jeho kamaráti hľadajú odpovede na všetky detské
"Prečo?"
V novembri, pri príležitosti mesiaca úcty k starším, pripravilo vedenie obce, v spolupráci so
spoločenskými organizáciami, Deň dôchodcov. Toto podujatie má už tradične dôstojnú atmosféru,
ktorú dotvára slávnostný príhovor starostu obce, bohaté občerstvenie a pestrý kultúrny program.
Prítomným seniorom sa tento rok so svojím programom predstavili najprv škôlkari, resp. mladší žiaci,
po nich vystúpili speváci Katalin Kollár a György Derzsi starší. Členovia obecnej samosprávy
zablahoželali najstarším občanom Veľkej Paky – 93-ročnej Erzsébet Ábrahám a v jeho neprítomnosti
aj 92-ročnému architektovi Jozefovi Martincovi.
OZ GRACE – Občianske združenie zdravotne postihnutých a pohybovo znevýhodnených, existuje
vo Veľkej Pake už päť rokov. Slávnosť pri príležitosti tohto jubilea otvoril v sobotu, 18. novembra, v
miestnom kultúrnom dome, jeho zakladateľ a predseda Tibor Sárközi. Vo svojom prejave načrtol
aktivity počas doby jeho činnosti. Poukázal na to, že združenie pomáha pri rehabilitácii postihnutých

a napĺňaní podmienok ich každodenného života a pri uplatňovaní ich práv. V čase výročia malo Grace
45 členov, dobré vzťahy udržiava s viacerými domácimi aj zahraničnými združeniami podobného
typu, s domovami sociálnych služieb a úzko spolupracuje so spoločenskými organizáciami vo Veľkej
Pake. K prítomným sa prihovorila aj JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka na Úrade komisára pre
osoby so zdravotným postihnutím, ďalej riaditeľka občianskeho združenia Svet mobility Michaela
Scherhauferová a nakoniec i starosta obce Veľká Paka Ivan Seňan. Po slávnosti sa pozvaní členovia
delegácií z Taty, Veľkého Medera, Dunajskej Stredy, Šamorína a Kolárova, spolu s miestnymi,
zapojili do športových súťaží. Pri príležitosti jubilea vydalo združenie GRACE pamätnú brožúru,
obohatenú farebnými fotografiami, ktorú redigoval Tibor Sárközi.
Obecná samospráva, v spolupráci s členmi Dobrovoľného hasičského zboru, zorganizovala 3.
decembra Mikulášsku oslavu pri kultúrnom dome. Mikuláš sa objavil odetý v červenom plášti, s
biskupskou mitrou na hlave a pastierskou berlou v ruke, aby následne balíčkami sladkostí obdaroval
deti, ktoré ho radostne privítali. O veselú náladu sa starali animátorka Erika Forgách a hudobník Tibor
Csicsó.
K blížiacim sa Vianociam už neodmysliteľne patril vyzdobený a posvätený adventný veniec v parku
pri kostole sv. Ladislava. V jeho blízkosti sa dňa 16. decembra už po tretíkrát uskutočnili Vianočné
trhy. Pri ich príprave vedeniu obce výdatne pomohlo OZ GRACE, ktoré sa postaralo o chutné jedlo
a varené víno. Trhy boli spojené s predajom miestnych vianočných produktov a bohatým kultúrnym
programom. Vystúpili deti zo základnej školy, šamorínska Sancta Maria a Lengyel Bettina, hudbou
zabezpečoval DJ Bird.
So zámerom skvalitniť životné prostredie a skrášliť obec sa v priebehu decembra začalo s jesennou
výsadbou stromov vo Veľkej Pake. Na jar bude výsadba pokračovať v Malej a Čukárskej Pake.

ŠKOLA
Základná škola vo Veľkej Pake dosiahla dobré výsledky nielen vo výchovno-vzdelávacej činnosti na
domácej pôde, ale aj mimo nej. Žiaci sa zapájali do rôznych súťaží vedomostného, umeleckého a
športového charakteru. Spomenúť môžeme napríklad Slávik Slovenska, kde si v okresnom kole
vyspievala prvé miesto Ľudmila Merry Žilinská, ktorá reprezentovala školu aj v krajskom kole tejto
speváckej súťaže. V tomto roku sa konal jubilejný 20. ročník medzinárodnej matematickej súťaže
Matematický Klokan. Súťaž prebehla 20. marca a z našej školy sa do nej zapojilo 10 žiakov 1.- 4.
ročníka. V máji si žiaci po prvýkrát preverili svoje vedomosti z anglického jazyka v medzinárodnej

súťaži Englishstar. Výborné výsledky dosiahli v celoslovenskej vedomostnej súťaži Všetkovedko, v
ktorej riešili úlohy z viacerých predmetov a preukázali tak svoju všestrannosť. Diplom Vševedko
školy dostala Nina Mikolášiková. V októbri (27.10.) sa už tradične konalo okresné kolo súťaže v
umeleckom prednese slovenskej rozprávky ZLATÁ PODKOVA, ZLATÉ PERO, ZLATÝ VLAS v
Dunajskej Strede. Našu školu reprezentovala žiačka 4. ročníka Petra Mancošová, ktorá obsadila v I.
kategórii krásne 1. miesto. V tomto školskom roku sa naši žiaci prvýkrát zapojili do celoslovenskej
súťaže YPSILON - slovina je hra, ktorá prebehla 13. decembra. Hlavným poslaním tejto súťaže je
propagovať slovenský jazyk a literatúru ako vyučovací predmet a zároveň zábavnou formou
motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Naši žiaci získali v tejto súťaži diplom
so zlatou medailou.
ŠPORT
Futbalisti, mužstvo dospelých, po celkovo peknom futbalovom maratóne ročníka 2016/2017 ukončili
súťaž na bronzovom 3. mieste. „Vďaka“ organizačným zmenám na poli športovom, aj Pakančania
postúpili do najvyššej súťaže okresu Dunajská Streda. Okolo ambiciózneho trénera Pavla Lehotu sa
vytvoril dobrý kolektív a po tvrdej práci prichádzajú aj úspechy. Hlavné zásluhy na výsledkoch má
výbor TJ Družstevník Veľká Paka na čele s predsedom Zoltánom Juhászom. Na výročnej členskej
schôdzi Telovýchovnej jednoty, ešte v januári tohto roka sa plénum delegátov uznieslo na zmene
názvu organizácie. Pakanská TJ – po úspešnej registrácii na príslušnom odbore Ministerstva vnútra
SR – sa od nového súťažného ročníka bude volať FK Veľká Paka. Žiacke družstvo pod vedením
trénera Júliusa Vargu reprezentovalo obec Veľkú Paku v okresných majstrovstvách.
DOPRAVNÁ NEHODA
Dňa 21. januára, cca o 12.30 hod. sa stala dopravná nehoda na priecestí vo Veľkej Pake kde došlo k
zrážke osobného auta s nákladným vlakom. Vo vozidle sa v čase nehody nachádzala 33 ročná žena
so svojou 5 ročnou dcérou. K obetiam na životoch nedošlo. Vodička si pri nehode zlomila kľúčnu
kosť. Jej dcéra mala len ľahké zranenia. Obidve zranené previezli záchranári do nemocnice. V tomto
prípade bolo šťastím, že vďaka radliciam pod rušňom vlak netlačil auto na koľajniciach, ale odsunul
ho mimo nich. Osobná aj nákladná železničná doprava, na trati medzi Bratislavou a Dunajskou
Stredou, bola obnovená po takmer troch hodinách.

JUBILANTI
Rok narodenia 1957
Malvina Rigóová (nar. 21. 09.), Zuzana Némethová (11. 06.),

František Mikóczi (21. 05.), Mária Krocsánová (16. 08.), Ing.
Ladislav Kalina (08. 09.), Štefan Gajdács (30. 07.), Rozália
Földesová (24. 03.), Klára Barányiová (06. 10.), Eva Ballayová
(22. 12.).
Rok narodenia 1952
Tatiana Vlčeková (10. 11.), Alžbeta Tóthová (22. 05.), Katarína Šaranská (31. 10.), Árpád Szerda (25. 09.), Július Nagy
(16. 07.), Miroslav Malík (14. 06.), Eva Lehotová (30. 01.),
Mária Kucserová (29. 10.), Jozef Jurányi (07. 03.), Ing. Daniela Gažová (31. 08.), Anton Földváry (07. 01.).
Rok narodenia 1947
Mária Magdaléna Vidová (23. 02.), Mária Szalayová (18.07.), Júlia Szabóová (22. 02.), Mária Spechtenhauser (01. 09.), Helena
Mravíková (05. 01.), Jozef Kelemen (15. 11.), Drahomír Babušík (12. 05.).
Rok narodenia 1942
MUDr. Alexander Varga (30. 11.), Otília Valková (12. 10.),
Mária Valková (21. 04.), Etela Telekesová (20. 05.), Dionýz
Takács (08. 11.), Alžbeta Szalayová (11. 10.), Eva Pálffyová
(12. 04.), František Monosi (07. 01.), Mária Makkiová (13.
07.), Helena Lonská (04. 06.), Alžbeta Kókayová (21. 12.),
Eva Fejesová (09. 12.), Jozef Eršek (29. 12.), Pavel Duchaj
(05. 10.).
Rok narodenia 1937
Ladislav Valko (06. 07.), Ladislav Seňan (03. 03.), Hana
Hunková (09. 01.), Ema Andrássyová (12. 07.), Cecília Andrássyová (18. 02.).
Rok narodenia 1932
Mária Szőcsová (09. 09.), Mária Mikóczyová (06. 05.).
Najstarší obyvatelia obce

Rozália Tomovičová (1931), Alžbeta Seňanová
(1931), Helena Horváthová (1930), Ľudovít Andrássy (1929), Mária Juhászová (1929), Jolana Mikóczyová (1927), Baltazár Kovács (1926), Jozef
Martinec (1925), Alžbeta Abrahámová (1924).
Úmrtia
Richard Jankovič (22. 02. 1936–18. 12. 2016), Július Blaho (04. 10. 1951–26. 02. 2017), Helena
Dénesová (08. 04. 1973–26. 02. 2017), Zuzana
Fehérová (10. 03. 1930–25. 10. 2017), Iveta Kastlerová (12. 05. 1962–18. 05. 2017), Gabriel
Kucsera (21. 09. 1946–02. 04. 2017), Jozef Mezzei (14. 03. 1934–26. 05. 2017), Ján Pálik (21. 04.
1953–06. 04. 2017), Milan Stano (21. 08. 1954–
18. 09. 2017), Mária Vargová (24. 05. 1940–07.
02. 2017), Irena Vincencová (19. 10. 1932–20. 10.
2017), Marta Kirchnerová (18. 01. 1948–11. 12.
2017).
Narodenie
Nikolaj Daniš (23. 12. 2016, Veľká Paka), Eszter
Hideghéty (10. 05., Veľká Paka 286), Teo Kláris
(22. 04., Malá Paka 82), Ondrej Pekárik (14. 03.,
Veľká Paka 438), Markus Pénzes (24. 06., Veľká
Paka 442–11), Klaudia Ružičková (09. 10., Veľká
Paka 442–5), Sebastian Seňan (07. 04., Veľká
Paka 373), Sofia Tisoczká (11. 04., Veľká Paka
242), Júlia Tomovičová (19. 01., Veľká Paka 300),
Noémi Vašková (28. 09., Malá Paka 66).
(Z údajov Obecného úradu Veľká Paka za obdobie
od dňa 12. 12. 2016 do dňa 12. 12. 2017)

