UZNESENIA
Z 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Stará Voda
zo dňa 27.júla 2022 o 20.00 hod.
Uznesenie č.27/2022
Obecné zastupiteľstvo v Starej Vode
Schvaľuje
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.07.2022
1 Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Schválenie programu
5. Riešenie aktuálnych potrieb obce, rôzne
6. Rôzne
7. Uznesenia OZ
8 . Záver
1. Určuje overovateľa zápisnice – František Slivenský, Ján Majkuth
a zapisovateľa – Ján Jarábek
2. Volí návrhovú komisiu v zložení: Ján Ogurčák, Walter Majkuth
3. Hlavná kontrolórka obce sa ospravedlnila .
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ján J a r á b e k
starosta obce
Uznesenie č. 28/2022
Obecné zastupiteľstvo v Starej Vode
Schvaľuje
Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene v prospech žiadateľky stavebníčky Marty Sýkorovej, bytom Zimná dolina č.131, Rudňany pre vydanie stavebného
povolenia na umiestnenie stavebného objektu SO 02 PARKOVISKO stavby „Zariadenie pre
seniorov- Stará Voda“ na pozemku parc. č. CKN 5107/1, 5112, 5107/2, 5671/1 a 5106/1
v k. u. Stará Voda a novú časť MK s napojením – predĺžením na cestu III/3275 podľa
vypracovanej projektovej dokumentácie Ateliér Projektové združenie, podrobná situácia –
predĺženie MK v obci Stará Voda.
Obec Stará Voda je vlastníkom pozemkov CKN č. 5106/1 a CKN č. 5671/1 zapísaných na LV
č.1 v k. ú . Stará Voda.
Vecné bremeno spočíva v uskutočnení vyššie uvedeného stavebného objektu, ďalej pre
užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravu, úpravu, rekonštrukciu, zimnú údržbu na
komunikácii. Komunikáciu riadne odvodniť a vodu odviesť pre veľké výškové prevýšenie –
veľký spád, mimo priestorov parkoviska pred kostolom a požiarnou zbrojnicou (aby voda
nepodmáčala stavby ).
Zrealizovať poklopy na betónových šachtách, prípojka vody pre stavbu kostol
a odvodňovacia šachta, nakoľko sú umiestnené v časti komunikácií. Predmetná komunikácia
bude slúžiť zároveň ako prístupová cesta pre rodinné domy, prevádzku kostola, parkovisko,

požiarnu zbrojnicu, hospodársku budovu, pre prejazd motorovými a nemotorovými
vozidlami, alebo prechodu peši pre širokú verejnosť.
Stavebník zabezpečí po zrealizovaní vypracovanie GP (na náklady stavebníka).
Všetky náklady so zriadením vecného bremena bude hradiť stavebník.
Obec Stará Voda nezabezpečuje zimnú údržbu na uvedenej komunikácii a nebude ju ani
udržiavať v inom období.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ján J a r á b e k
starosta obce
Uznesenie č. 29/2022
Obecné zastupiteľstvo v Starej Vode
Určuje
v súlade s § 11 ods.4 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov na nasledujúce volebné obdobie 2022 – 2026 rozsah
výkonu funkcie starostu obce Stará Voda na 60 %.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ján J a r á b e k
starosta obce
Uznesenie č. 30/2022
Obecné zastupiteľstvo v Starej Vode
Schvaľuje
Zakúpenie kalendárov na rok 2023 s fotografiami obce.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ján J a r á b e k
starosta obce
Uznesenie č. 31/2022
Obecné zastupiteľstvo v Starej Vode
Schvaľuje
Predĺženie nájmu bytu s. č. 10 pre žiadateľku p. Ľubicu Slaninovú na obdobie 1 rok
a prenesenie povinnosti PO na nájomcu.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 5

Za: 5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ján J a r á b e k
starosta obce

