Zápisnica
zo zasadnutia Komisie na ochranu verejného záujmu a verejného poriadku konanej dňa 15.02.2019 v
jedálni Obecného úradu v Bohdanovciach nad Trnavou.

Prítomný: Tomáš Doboš - predseda komisie
Ľubomír Kvetan
Juraj Janček
Hosť:

Martin Škulec

1) M. Škulec upozornil na vodenie psov bojových plemien bez náhubku a špinenie psov po obci.
Komisia odporúča obci urobiť osvetu pre občanov a pripomenúť im ich povinnosti v zmysle
Všeobecne záväzného nariadenia obce Bohdanovce nad Trnavouč. 31/2012o chove, vodení a držaní
psov na území obce Bohdanovce nad Trnavou.
2) Bol riešený podnet od občana, ktorý sa potkol a rozbil si hlavu na kameňoch uložených na
obecnom pozemku pred vývesnou tabuľou smerom na bytovky. Komisia odporúča obci na obecné
náklady vyviesť kamene a pneumatiky na zberný dvor a zlikvidovať tak prekážky na obecnom
pozemku, ktoré sú ohrozením pre chodcov.
3) Bol riešený podnet od občianky ohľadne stekania blata na cestu pri potoku smerom na kapustnicu.
Komisia odporúča prerokovať danú problematiku na stavebnej komisii a vyžiadať si vyjadrenie od
občanov, ktorú danú hlinu vyviezli o ich zámeroch stýmto priestorom.
4) Bol riešený podnet od občana, ktorý sa sťažoval na 8 ročný problém pretrvávajúci na Ukušovej
ulici, ktorá je neustále zanášaná blatom. Komisia odporúča prerokovať tento problém na Stavebnej
komisií.
5) Komisia prerokovala podnet poslanca B. Janta a občianky, reagovať na kritickú dopravnú situáciu
pred poštou a na ulici Suchovská. Komisia odporúča obci upraviť značenie pred poštou a obnoviť ho.
Ďalej odporúča informovať občanov, ktorý parkujú na chodníku na Suchovskej, aby tak ďalej
nekonali. V prípade ďalšieho ignorovania požiadať políciu o adekvátne kroky.
6) M. Škulec navrhol inštalovať značku zákaz vjazdu (okrem dopravnej obsluhy) na začiatok cesty od
hasičskej zbrojnice smerom ku kostolu, aby prišlo k ochrane občanov. Komisia odporúča obci doplniť
dané značenie.
7) Komisia prediskutovala na podnet predsedu, skládku bio-odpadu pod vŕbami v záhradkárskej
osade kapustnica. Komisia odporúča stavebnej komisii osloviť majiteľa záhradky, ktorý skládku
vytvoril, aby ju na vlastné náklady odstránil.

vypracoval: Tomáš Doboš

