Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia,
konanej dňa 15.5.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou

Prítomní: : Ing. Ľuboš Dušek, predseda komisie
Peter Mračka
Ing. Ľubomír Kvetan
Jozef Kavický
JUDr. Andrej Adamec
Miroslav Sučák – starosta obce
Kontrola úloh a rôzne:
Starosta obce informoval komisiu o plnení úloh postupne podľa zápisnice z posledného
zasadnutie dňa 27.3.2019.
- Bolo zrealizované a odovzdané do užívania položenie asfaltových povrchov v MK Pri potoku
(smer Kapustnice a Pažiť). Zostáva na rozhodnutí obce realizácia zostávajúcich vysúťažených
prác v IBV Horný mlyn s možným predpokladom jeseň 2019.
- Štúdia IBV Vŕšok- Kopcová cesta, II. etapa bola zadaná k spracovaniu projektantom.
- Stavba kanalizácie vetva A7 a A5 sa vyhodnocuje po verejnom obstarávaní spoločnosťou
TAVOS.
- Stavba kanalizácie IBV Mladý potok je t.č. po VO na kontrole Ministerstva ŽP SR a čaká sa
na výsledok kontroly.
- Výsadba vetrolamu sa obstaráva v 2. kole VO po zrušení 1. kola z objektívnych príčin.
- Žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na výstavbu vodovodu v IBV Mladý potok
nebola úspešná.
- Starosta obce informoval komisiu o zrealizovanom pracovnom stretnutí (6.4.2019)
s vlastníkmi pozemkov v plánovanej zástavbe IBV Horný mlyn II- pokračovanie. Pri neúplnej
účasti sa priamo 2 vlastníci vyjadrili nesúhlasným stanoviskom darovania potrebnej výmery
pôdy na MK a ďalší 5 svoje stanoviská nedodali. Obec situáciu zobrala na vedomie a dočasne
nebude pokračovať v aktivite smerujúcej k rozšíreniu lokality pre IBV.
- Starosta obce pripravuje obdobné stretnutie s vlastníkmi pozemkov v IBV Za humnami (jún
2019).
- Komisia bola informovaná o doručenom výpise uznesenia OZ obce Boleráz o pripravovanom
VZN o zrušení spoločného školského obvodu s obcami Bohdanovce nad Trnavou a Šelpice
(10.4.2019). Obec Boleráz pripravuje iba vlastný školský obvod. Na základe tejto informácie
komisia odporúča OZ aj starostovi obce sa touto situáciou zaoberať a preveriť možnosti
využitia areálu ZŠ pre prípadné rozšírenie ZŠ o druhý stupeň. Komisia sa so stávajúcim stavom
oboznámila na mieste. Doporučuje vybrať zodpovedného architekta so žiadosťou vypracovať
zastavujúcu štúdiu objektu prístavby ZŠ.

- Starosta obce informoval komisiu o možnosti spolufinancovania prístavby ďalšej triedy MŠ
z pripravovanej výzvy pre MAS Malokarpatského partnerstva. Obec záležitosť sleduje a podľa
potreby bude reagovať.
- Komisia berie na vedomie žiadosť o podanie stanoviska k návrhu p. Moniky Kovárovej. Obec
sa jej podnetom bude priebežne zaoberať, ako aj požiadavkami ostatných občanov ulice Za
humnami a zaistením bezpečnej premávky na MK.
- Starosta obce informoval komisiu o dočasne zamietavom stanovisku obce Šelpice k zaslanej
žiadosti o vybudovanie chodníka od železnice k zástavbe RD v ich katastri. Obec sa
neuspokojuje s odpoveďou a bude ďalej hľadať riešenia smerujúce k naplneniu zámeru.
- Starosta ďalej informoval komisiu o korešpondencii s Vlastimilom Sýkorom,
o prebiehajúcom prerokovaní návrhu pozemkových úprav ZO Kapustnice a pripravovanom
pomenovaní ulíc.
- Komisia doporučuje starostovi obce vyhotoviť oddychovú zónu pri obecnej studni
v Majerskej ulici.

Stavebné konania:
Oznámenie o začatí stavebného konania:
- RD- Peter Heriban
- Prístavba a stavebné úpravy RD- Ing. Martin a Ing. Eva Kopáčoví
- RD- Ivan a Mgr. Katarína Bočkoví
Stavebné povolenia:
- RD- Karol Jakubec
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby:
- Nadstavba, prístavba a stavebné úpravy RD- Monika Ješková
Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia:
- RD, garáž- Ing. Martin Sabo
Súhlas na povolenie stavby MZZO:
- RD- Karol Jakubec
- RD- Ing. Martin Sabo
- RD prístavba- Ing. Martin Kopáč
- RD- Peter Heriban
- RD rekonštrukcia a prístavba- Monika Ješková
- RD- Ivan Bočko
Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO:
- RD- Ing. Peter Bobkovič
- RD- Ing. Branislav Švidroň

Predĺženie platnosti stavebného povolenia:
- Trnavská náučná cyklotrasa 1. etapa- Bohdanovce nad Trnavou, Špačince, Bolerázm.č. Klčovany- časť Špačince
Oznámenie o začatí kolaudačného konania:
- RD- Ing. Martina Duchovičová, Ing. Branislav Švidroň
- RD- Ing. Peter Bobkovič
- Výstavba splaškovej kanalizácie A1+ ČS5- TAVOS a.s.
Kolaudačné rozhodnutie:
- RD- Ing. Martina Duchovičová, Ing. Branislav Švidroň
- RD- Ing. Peter Bobkovič
Rozhodnutie:
- Výstavba splaškovej kalaizácie A1+ ČS5- zmena vlastníka na TAVOS a.s., Piešťany
- Búracie povolenie- časť stavby RD podbránie- Jozef a Jana Mitošinkoví

Zapísal: Jozef Kavický, 15.5.2019

