Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia,
konanej dňa 31. 5.2021 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou

Prítomní:

Ing. Ľuboš Dušek, predseda komisie; členovia komisie Ing. Ľubomír Kvetan,
Ing. Ľuboslav Kumančík, Jozef Kavický a starosta Miroslav Sučák

Ospravedlnení: Peter Mračka, Ivan Bočko, JUDr. Andrej Adamec, Ing. Mgr. Michal Šarvaic
Starosta informoval o plnení záverov rokovania komisie zo dňa 7. apríla 2021, o stavebných úpravách
pred poţiarnou zbrojnicou i o postupe pri riešení problémov uvedených v bode 4. zápisnice.
Komisia si na tvare miesta prezrela terajší skutkový stav na parcele č. 229/6. Komisia odporúča
starostovi zabezpečiť vytyčovací náčrt hraníc pozemkov v inkriminovanej lokalite. Následne sa vyvolá
širšia diskusia o funkčnom vyuţití pozemku p.č. 229/6 vo vlastníctve obce.
Komisia odporúča starostovi poţiadať vlastníka nehnuteľnosti, RD so súp.č. 125, aby obci predloţil
návrh riešenia pozemku pred uvedenou nehnuteľnosťou, súčasťou ktorého bude riešenie chodníka pre
peších (šírka 1,50 m) a jedného parkovacieho miesta pre osobný automobil.
Komisia po obhliadke obecného pozemku pred RD so súp.číslom 159, ktorý ţiada odkúpiť p.
Andraščík s manţelkou, neodporúča z dôvodu znemoţnenia prístupu k RD s.č. 158, ako aj z dôvodu,
ţe sa tam nachádzajú inţinierske siete.
Ţiadosti o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve obce p.č. 416/26 vodná plocha o výmere 284 m2, p.č.
416/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 a p.č. 416/3 vodná plocha o výmere 1037 m2
Ing. Júliusovi Tarkošovi s manţelkou, komisia odporúča nevyhovieť.
Komisia prerokovala návrh na zmenu územného plánu obce, ktorý podala Ing. Boţena Janecová.
Zmena sa týka pozemkov v pokračovaní výstavby v lokalite IBV Horný mlyn II.. Komisia po
prerokovaní odporúča ţiadateľkepredloţiť návrh koncepcie dopravy v riešenej lokalite.
Komisia berie na vedomie závery finančnej kontroly MIRRI SR na mieste, súvisiacej s výstavbou
Zelenej infraštruktúry na p.č. 768/2 a 806/6 – vetrolamy pri účelovej komunikácii smerom na
Krupanskú cestu a pri Elastiku.
Komisia odporúča schváliť OZ Zmluvu o budúcej zmluve uzatvorenou medzi obdarovaným Obcou
Bohdanovce nad Trnavou a darkyňou Ing. Rozáliou Carerra.
Obec pripravila koncepciu projektu „Revitalizácia alejovej výsadby v intraviláne obce Bohdanovce
nad Trnavou“ (lipová alej ku kostol) a podala ţiadosť o dotáciu z výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65,
ktorábola zaslaná na MIRRI SR.
Obec pripravila koncepciu projektu „Výsadba vetrolamu v extraviláne obce Bohdanovce nad
Trnavou“ (od ihriska po topoľovú alej) a podala ţiadosť o dotáciu z výzvy IROP-PO4-SC431-202165, ktorá bola zaslaná na MIRRI SR.
Komisia bola informovaná o Oznámení o schválení ţiadosti o príspevok na projektPrístavbamaterskej
školy Bohdanovce nad Trnavou z Operačného programu IROP získaných prostredníctvom MAS
Malokarpatské partnerstvoo.z..

Zapísal: Jozef Kavický, 30.05.2021

