Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia,
konanej dňa 7.7.2020 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou
Prítomní: :

Ing. Ľuboš Dušek, predseda komisie
Peter Mračka, člen
Ing. Ľubomír Kvetan, člen
Jozef Kavický, člen
Ivan Bočko, člen
JUDr. Andrej Adamec, člen
Miroslav Sučák, starosta obce
Ospravedlnení: Ing. Mgr. Michal Šarvaic, Ing. Ľuboslav Kumančík
Program:
1.
Kontrola plnenia úloh, aktuálny stav prebiehajúcich investícií (kanalizácia a vodovod
IBV Mladý potok)
2.
Prehliadka investícií obce v teréne.
3.
Rôzne.
4.
VO stavby kanalizácie, vetva Za humnami.
Zápis:
1.

- Prístavba MŠ- obec pripravuje žiadosť o dotáciu.
- Kanalizácia- u stavieb kanalizácie Pri ihrisku a Kopcová cesta prebieha kolaudačné
konanie.
Realizuje sa stavba kanalizácie v IBV Horný mlyn v dĺžke cca 55m. Prefinancované je
zo strany žiadateľa-stavebníka RD v tejto časti.
- Zateplenie hasičskej zbrojnice je ukončené, zostávajú previesť vonkajšie zemné
úpravy.
- Projektová dokumentácia prístavby ZŠ pre Územné rozhodnutie je hotová. Toho času
beží vyjadrovanie sa k PD.
- ÚPN-O sa spracováva podľa požiadaviek obce.
- Bolo ukončené šetrenie vo veci využívania vybudovanej kanalizačnej siete.
- Žiadosti doručené komisii boli prerokované na zasadnutí OZ a sú postupne
vybavované.

2.

Členovia komisie sa zúčastnili prehliadky stavu investícií v teréne. Konštatuje, že na
stavbe Účelovej komunikácie dokončovacie práce nepostúpili. Dôvodom je nedostatok
potrebného materiálu na trhu. Prísľub je na august- september 2020. Bude nutné sa
zaoberať ZoD- termínom dokončenia prác ešte pred začatím výsadby vetrolamu
v mesiacoch október- november 2020.

3.

Žiadosti doručené obci pred zasadnutím OZ 19.6.2020 boli príslušným komisiám
postúpené k prerokovaniu.

4.

Obec pripravuje žiadosť o dotáciu k budúcemu roku, stavbu kanalizácie IBV Za
humnami, II. etapa. Komisia sa zaoberala VO. Z piatich cenových ponúk bola úspešná
firma STAVEKO Nitra. Cena diela 45 600,00 €.

Stavebné konania:
Oznámenie o začatí stavebného konania:
- RD- Pavel Lenivý
Stavebné povolenia:
- RD- Ivona Danišovičová
Predĺženie lehoty na dokončenie stavby:
- RD, garáž- Denis Snopka
Súhlas na povolenie stavby MZZO:
- Záhradný dom- Jana Hanakovičová
Oznámenie o začatí konania:
- O priestupku vo veci porušenia stavebného zákona- Juraj Heriban
Oznámenie o začatí kolaudačného konania:
- Garáž- Ing. Štefan Nižnan
- RD- Ing. Michal Sučák
Kolaudačné rozhodnutie:
- RD nadstavba a stavebné úpravy- Martin a Mgr. Jana Bezekoví
- Plynovod- ulica Pri ihrisku- Obec Bohdanovce nad Trnavou
Rozhodnutie:
- O výrube- 1 ks orech- Ivan Ostatník
- O dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby- Prístavba, nadstavba
a stavebné úpravy RD- František a Ľubomíra Heribanoví
- O prerušení konania- Záhradný dom- Mgr. Jana Hanakovičová
- O nevydávaní povolenia na osobitné užívanie vôd- Milan Cuninka
- O odstránení stavby RD s.č.228- Marián a Ľubica Šinkoví
- O predĺžení platnosti SP- Cyklistická cestička- obec Bohdanovce nad Trnavou
Zapísal: Jozef Kavický, 7.7.2020

