Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia,
konaného dňa 7.8.2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou
Prítomní: : Ing. Ľuboš Dušek, predseda komisie
Peter Mračka
Ing. Ľubomír Kvetan
Ing. Ľuboslav Kumančík
Jozef Kavický
Ivan Bočko
JUDr. Andrej Adamec
Mgr. Lucia Plaštiaková, riaditeľka ZŠ s MŠ
Miroslav Sučák – starosta obce
1.
Komisia v úvode prerokovala koncepciu prístavby základnej školy.
Ing. Dušek okomentoval predložené dispozičné riešenie novo navrhovaného pavilónu prístavby
ZŠ.
Prízemie I. NP- osloviť autorku projektu s možnosťou prehodnotiť dispozičné umiestnenie
druhého schodiska mimo objekt s funkčným využitím ako požiarne schodisko- oceľové.
Objemová štúdia bude vypracovaná podľa Zmluvy o dielo do 10.9.2019.
2.
Starosta predložil na komisiu návrh cenovej ponuky od firmy STAVEKO Nitra na
realizáciu domových prípojok v počte 21 ks na realizovaných vetvách kanalizácie Stoky A5
a A7. Komisia cenovú ponuku posúdi a posudok odovzdá starostovi k rokovaniu
s dodávateľom.
3.
IBV Za humnami sa rieši od roku 2004. Črtá sa rozšírenie IBV do hĺbky cca 150 m.
Obec objedná vypracovanie geometrického plánu na oddelenie pozemkov k darovaniu obci.
4.
Komisia bola oboznámená so stavom okolia staveniska komunikácie v smere na
Krupanskú cestu po intenzívnych dažďoch. Obec vyzvala projektanta k návrhu alternatívneho
riešenia odvádzania dažďových vôd v kritických miestach komunikácie.
5.
Na základe poskytnutých informácií súvisiacich so žiadosťou p. Masarykovej o výrub
1 ks vŕby od starostu obce a Ing. Dušeka, komisia doporučuje o doloženie dokumentov,
spomínaných v komunikácii p. Masaryka ako dôvod na výrub uvedeného stromu. Konečné
stanovisko komisie bude definitívne po oboznámení sa s obsahom požadovaných materiálov
v súčinnosti s odborníkmi v danej oblasti. Definitívne stanovisko bude vypracované do termínu
možného výrubu stromu.
6.
Komisia bola informovaná o majetkovoprávnych pomeroch pozemkov vedľa cesty
v k.ú. Šelpice od p. Vadoviča po železničné priecestie. Komisia doporučuje rokovať
s vlastníkmi nehnuteľností o možnosti riešenia chodníka po železničnú trať.
7.
Komisia bola informovaná o hroziacej pokute od ZSDIS pri nedodržaní rozsahu
dokončených odberných miest v lokalite IBV Horný mlyn v zmysle podmienok definovaných
v Zmluve o spolupráci. Komisia doporučuje zintenzívniť investičnú činnosť na inžinierskych
sieťach v uvedenej lokalite za účelom jej zatraktívnenia a rozvoja výstavby RD.

Stavebné konania:
Oznámenie o začatí územného konania:
- RD- Katarína Sedláčková a Mgr. Martin Synak
Oznámenie o začatí stavebného konania:
- RD- Mgr. Alojzia Pódová
Stavebné povolenia:
- Povolenie vodnej stavby- Kanalizácia splašková- Kopcová cesta- obec Bohdanovce
nad Trnavou
- ČOV- Natália Januščáková
- Nadstavba a prístavba RD- Monika Ješková
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby:
- RD- Ivan Porádek a Ing. Peter Sekera
- RD „A“- Lucia Skýpalová
- RD „B“- Lucia Skýpalová
Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO:
- Záhradný dom- Patrik Buchanec
Vyjadrenie k navrhovanému výrubu dreviny:
- 1 ks vŕba- Eva Masaryková

Zapísal: Jozef Kavický, 7.8.2019

