UZNESENIA
Z 2. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Stará Voda
zo dňa 26.mája 2017 o 20.00 hod.

Uznesenie č. 10/2017
Obecné zastupiteľstvo v Starej Vode
Schvaľuje
a)predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok
2017 Úrad vlády Slovenskej republiky
b) názov projektu: Multifunkčné ihrisko – „Mládež športuje“
c) ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce PHSR na roky 2016-2022
d) spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Celkové oprávnené výdavky projektu sú 47 715,65 € s DPH, spolufinancovanie vo výške
7 787,39 €.
Zemné práce položky 1-12 rozpočtu budú vykonané brigádnicky a svojpomocne v hodnote
2432,28 Eur.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ján J a r á b e k
starosta obce
Uznesenie č. 11/2017
Obecné zastupiteľstvo v Starej Vode
Schvaľuje
Z hľadiska územnoplánovacích zámerov, nemá Obec Stará Voda námietky k vydaniu
rozhodnutia pre zámer „ Zariadenie pre seniorov Stará Voda“, ktorý má pozostávať zo
zmeny v spôsobe užívania stavby z rodinného domu s. č. 56 na pozemku parc. č. CKN 5111
v k.ú. Stará Voda na zariadenie pre seniorov, ale požaduje, aby boli dodržané tieto
požiadavky v návrhu na vydanie územného rozhodnutia:

a) prístup k stavbe navrhnúť a zabezpečiť tak, aby stavba penziónu mala vlastnú
účelovú prístupovú komunikáciu, ktorú odporúčame umiestniť na pozemku parc.
č. CKN 5106/1 tak, aby nadväzovala na existujúcu miestnu komunikáciu, ktorej
spevnená vozovka končí pri rodinnom dome č. s. 56 (budúci penzión), a napájala
sa na existujúcu cestu III. triedy v blízkom okolí rímskokatolíckeho kostola (parc. č.
CKN 5671/1 k. ú. Stará Voda). Obec ako vlastník pozemku parc. č. CKN 5106/1
súhlasí s umiestnením účelovej komunikácie s pevným povrchom na pozemku
a podľa potreby aj so zmenou v organizácii dopravy na existujúcej miestnej
komunikácii (napr. zmena premávky na jednosmernú) – pre zabezpečenie takejto
zmeny v premávke obec Stará Voda ako správca miestnej komunikácie umiestni
na komunikácii príslušné potrebné dopravné značenie.

b) pre nevyhnutný prístup na stavenisko počas výstavby súhlasíme len s občasným
a dočasným (do ukončenia výstavby) užívaním miestnej komunikácie ( parc. č.
CKN 5671/1) pre vozidlá do 5 ton vrátane nákladu s povinnosťou dbať na ochranu
vozovky. Pri poškodení vozovky dopravou súvisiacou s výstavbou zabezpečiť
opravu komunikácie na vlastné náklady.
c) pre komunálny odpad je potrebné v návrhu riešiť vlastnú plochu na umiestnenie
zberných nádob na zvozovom mieste pri dome s. č. 46 (zberné smetiarske vozidlo
nejazdí v predmetnom úseku miestnej komunikácie).
d) riešiť zimnú údržbu cesty na predmetnej účelovej pozemnej komunikácii na
vlastné náklady z dôvodu obslužnosti prevádzky penziónu.
e) riešiť dodávku pitnej vody tak, aby to nemalo negatívny účinok na doterajších
odberateľov pitnej vody, prípadne navrhnúť vlastný zdroj pitnej vody.
Výsledky hlasovania:

Prítomní: 5

Za:5

Proti: 0

Zdržali sa: 0

Ján J a r á b e k
starosta obce
Uznesenie č.12/2017
Obecné zastupiteľstvo v Starej Vode
A/súhlasí
S užívaním kompostovacích zásobníkov na zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad,
ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, v ktorých tieto domácnosti budú kompostovať nimi
vyprodukovaný biologicky rozložiteľný odpad podľa § 14 odst. 8 písmena b) 371/2015 vyhl.
MŽP
B/ žiada starostu obce
zabezpečiť obstaranie kompostovacích zásobníkov pre IBV odplatným spôsobom podľa
dostupnej ponuky.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ján J a r á b e k
starosta obce
Uznesenie č. 13/2017
Obecné zastupiteľstvo v Starej Vode
Určuje
Pre zber odpadových pneumatík z osobných vozidiel miesto na parcele č. CKN 5193/3 za
budovou bývalej Materskej škôlky. Pneumatiky z nákladných vozidiel a traktorov sa
nezberajú.
Výsledky hlasovania:
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Ján J a r á b e k
starosta obce

