ZÁPISNICA zo zasadnutia
Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia konaného dňa 7. apríla 2021

Prítomní: Ing. Ľuboš Dušek, Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic, Ing. Ľuboslav
Kumančík, Jozef Kavický, JUDr. Andrej Adamec, Ing. ĽubomírKvetan, Ivan Bočko;
Miroslav Sučák, starosta obce
1. Kontrola úloh
Zápisnica zo zasadnutia komisie zo dňa 8.3.2021
2. Sťaţnosť Martina Kozára Bohdanovce nad Trnavou 173
Komisia sa oboznámila s obsahom sťaţnosti Martina Kozára ohľadom stavebnotechnického stavu strechy RD s.č. 174 vlastníčky Ľubice Svidraňovej. Komisia sa na
tvare miesta oboznámila so skutkovým stavom a konštatovala:
- predmet sťaţnosti je oprávnený, technický stav strechy - visiaca škridla, uvoľnené
časti škridly a výmazu korýtok v úţľabiach, je evidentný rozklad strešného plášťa
s ohľadom na jeho vek a technológiu prevedenia.
Komisia odporúča starostovi obce osloviť vlastníka nehnuteľnosti a vyzvať ho
k neodkladnej oprave strechy. Zároveň komisia upozorňuje na moţné ďalšie právne
kroky v prípade nekonania vlastníčky RD s.č. 174.
3. Zámer stavebných úprav spevnených plôch pred poţiarnou zbrojnicou a poštou
Komisia sa oboznámila s návrhom úpravy priestoru pred poţiarnou zbrojnicou
s plánom kompaktnej – jednotnej úpravy a prekrytia priekopy na daţďovú kanalizáciu.
Obec zabezpečila prieskum trhu – získala tri ponuky na úpravu priestorov pred
hasičskou zbrojnicou a poštou. Komisia sa oboznámila s troma cenovými ponukami
v rámci prieskumu trhu a vybrala firmu, s ktorou odporučila uzatvoriť zmluvu o dielo.
4. Rôzne
a. Ţiadosť p. Ing. Renáty Spálovej o odpredaj pozemku vo vlastníctve obce (pri
potoku). Komisia odporúča z dôvodu nedostupnosti p.č. 859/3 ostatné plochy
o výmere 33 m2.
b. Starosta informoval komisiu o stave zastavanosti obecného pozemku p.č. 229/6 od
trafostanice po vodný tok Trnávka predzáhradkami pred RD so s.č. 391, 356, 357
a 7. Komisia sa oboznámi so stavom na mieste pri najbliţšom zasadnutí komisie.
c. Komisia berie na vedomie poţiadavku p. Mgr. Moniky Kovárovej ohľadom
ochrany verejnej zelene.
d. Komisia vzala na vedomie stavebný zámer Ing. Radka Trnika pri IBV Kopcová
cesta II. etapa.
e. Komisia vzala na vedomie info o obdrţaní konečného riešeniaZmeny 5/2020 ÚPN
obce a PHSR obce Bohdanovce nad Trnavou na roky 2021-2027.
Zapísal: Jozef Kavický
Dátum: 07.04.2021

