Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia,
konaného dňa 4.8.2020 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou
Prítomní: :

Ing. Ľuboš Dušek, predseda komisie
Peter Mračka, člen
Ing. Ľubomír Kvetan, člen
Jozef Kavický, člen
JUDr. Andrej Adamec, člen
Ing. Mgr. Michal Šarvaic, člen
Miroslav Sučák, starosta obce
Ospravedlnení: Ivan Bočko, Ing. Ľuboslav Kumančík
Program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola plnenia úloh.
Prerokovanie žiadostí (Sianta, Kovárová – Trníková, Šinka, Smeták, Rozália CarreraKapičiaková).
ZSE – žiadosť obce o predĺženie termínu v Zmluve o spolupráci ( +2 roky).
Pošta – žiadosť obce.
MŠ – žiadosť obce na dotáciu (MAS), prístavba.
Kanalizácia „Za humnami“ – žiadosť na dotáciu (Tavos), ZoD.
TT – Trans, s.r.o. – žiadosť o predĺženie termínu v ZoD.
Cyklotrasa – preskúmanie rozhodnutia.
Rôzne

1.

Kontrola úloh:
- Projekt prístavby MŠ v čiastke 96 988,60 € bol podaný na MAS MKP v žiadosti
o dotáciu na budúci rok.
- Kanalizácia vetiev Pri ihrisku a Kopcová cesta bola skolaudovaná a všetci vlastníci
nehnuteľností môžu uzatvárať zmluvy s TAVOS, a.s.
- Stavba kanalizácie IBV Horný mlyn v dĺžke 55 m je zrealizovaná, dodávateľ prác
pripravuje podklady ku kolaudácii.

2.

- Komisia si obhliadkou miesta, na základe žiadosti p. Jaroslava Siantu o vysporiadanie
časti jeho
nehnuteľnosti s obcou, overila situáciu. Komisia v danom čase
s navrhovaným riešením nesúhlasí a doporučuje v budúcnosti hľadať obojstranné
kompromisy.
- Žiadosť Bc. Moniky Kovárovej bola komisiou prerokovaná. Komisia doporučuje do
rozpočtu obce na rok 2021 uvažovať s finančnými prostriedkami na vypracovanie
pasportu dopravného značenia v obci, rešpektujúc oprávnené požiadavky občanov.
Každý podnetný návrh smerujúci k zlepšeniu situácie sa bude v komisii zvažovať a
doporučovať s finančným krytím k realizácii.
- Žiadosť p. Mariána Šinku o súhlas so zámenou pozemku p.č. 178/2 za navrhovaný
pozemok p.č. 224/52 komisia nedoporučuje realizovať, nakoľko je to pre obec
nevýhodné. Komisia za vhodnejšie doporučuje, aby si žiadateľ pozemok p.č. 224/52
o výmere 42 m2 odkúpil od obce.

- Komisia doporučuje od p. Dušana Smetáka odkúpiť 2 m2 pozemku, p.č. 758/2 za
účelom zlepšenia dopravnej situácie v tzv. Ukušovej uličke.
- Žiadosti Ing. Rozálie Carrerovej o odkúpenie časti pozemku p.č. 24/1 o výmere 2 m2,
ktorý sa nachádza pod RD s.č. 245, komisia doporučuje vyhovieť.
3.

- Komisia bola oboznámená so situáciou v zmysle Zmluvy o spolupráci pri realizácii
investície so Západoslovenská distribučná, a.s. a berie na vedomie žiadosť obce o
predĺženie lehoty naplnenia zmluvy IBV Horný mlyn o ďalšie 2 roky.

4.

- Komisia berie na vedomie žiadosť obce adresovanej Slovenskej pošte, a.s., na
napojenie sa jej objektu v Bohdanovciach nad Trnavou na verejnú kanalizáciu
a premiestnenie vodomernej šachty.

5.

- Zodpovedané v kontrole plnenia úloh.

6.

- Projekt kanalizácie v pokračovaní vetvy Za humnami bol podaný na TAVOS, a.s.
v žiadosti o dotáciu.

7.

- Komisia doporučuje uzatvoriť Dodatok č.2 k ZoD Účelovej komunikácie s TTTRANS, s.r.o., s termínom ukončenia diela do 30.6.2021.

8.

- Obec Bohdanovce nad Trnavou, ako člen ZOMOT, podala na MPaRV SR podnet na
preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o dotáciu na cyklotrasu mimo
odvolávacieho konania.

9.

- Komisia nedoporučuje obci žiadať dotáciu na projekt rozhľadne.

Stavebné konania:
Oznámenie o začatí kolaudačného konania:
- RD- Filip Ryška
Kolaudačné rozhodnutie:
- Kanalizácia splašková- Kopcová cesta- obec Bohdanovce nad Trnavou
- Kanalizácia splašková- ulica Pri ihrisku- obec Bohdanovce nad Trnavou
Rozhodnutie:
- Výzva na doplnenie návrhu a prerušenie konania- IBV Vŕšok- Kopcová cesta,
Technická infraštruktúra pre 12 RD- II. etapa- obec Bohdanovce nad Trnavou
- Výrub dreviny- 1 ks marhuľa- Magdaléna Zlúkyová
Zapísal: Jozef Kavický, 4.8.2020

