Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia,
konanej dňa 10. 09. 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, Ivan Bočko, JUDr. Andrej Adamec a starosta Miroslav
Sučák
Ospravedlnení: Peter Mračka, Ing. Mgr. Michal Šarvaic

1.

Komisia si na tvare miesta preverila možnosť realizácie parkovacích miest v okolí
bytového domu 8 b.j. Za účelom minimalizácie záberu zelene komisia odporúča vytvoriť
parkovacie miesta rozšírením MK za bytovkou s tým, že by sa vytvoril jeden jazdný pruh
o šírke 2,7 m a pozdĺžne parkovanie v šírke 2,5 m.

2.

Komisia si preverila na mieste žiadosť p. Hladíka o odkúpenie časti obecného pozemku.
Komisia odporúča žiadateľovi vytvoriť max. 2 parkovacie miesta pre svoju potrebu na
obecnom pozemku p.č. 224/1, vpravo od svojho pozemku, materiál: zámková dlažba alebo
zatrávňovacie tvárnice, forma: nájom. Komisia odpredaj neodporúča.

3.

Komisia neodporúča odpredať pozemky vo vlastníctve obce občanom v lokalite pri potoku
Trnávka (pri Moste sv. Jána) z dôvodu, že na pozemku sa nachádza vodovod vo vlastníctve
TAVOS a.s.. Obec vyzve občanov, aby si usporiadali oplotenie pred RD na právnu hranicu.

4.

Komisia sa oboznámila na mieste so skutkovým stavom MK pred p. Ryškom Filipom, kde
dochádza ku kolízii motorových vozidiel z dôvodu úzkej komunikácie. Komisia odporúča
koncepčne riešiť tento problém vyhotovením komunikácie s dvomi jazdnými pruhmi alebo
výhybkou.
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Rôzne:
starosta informoval komisiu o problémoch pri výstavbe prístavby MŠ spôsobených
úhradou faktúry Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
(MIRRI) zo schváleného projektu. Žiadosť o platbu obec podala a teraz čaká na úhradu.
Kvôli zdĺhavému procesu úhrady hrozí predĺženie lehoty výstavby;
starosta informoval komisiu o stave prípravy realizácie označenia ulíc, ktorá sa začne
v mesiaci september dodávateľsky firmou ARD systém, s.r.o.;
obec podala žiadosť na TAVOS, a.s. o vyfinancovanie výstavby kanalizácie v obci, cca
170 m, Ukušova ulica, smer vpravo (IBV Horný mlyn II);
starosta informoval o postupe prípravy podkladov zmien a doplnkov UPN-O pri žiadosti
p. Ing. B. Janecovej (nie je vyrozumenie od p. Krchnáka).

Zapísal: Jozef Kavický, 10.09.2021

