Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia,
konanej dňa 7.2.2020 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou

Prítomní: :

Ing. Ľuboš Dušek, predseda komisie
Peter Mračka, člen
Ivan Bočko, člen
Ing. Ľubomír Kvetan, člen
Jozef Kavický, člen
JUDr. Andrej Adamec, člen
Miroslav Sučák, starosta obce

Program:
1. Kontrola plnenia úloh
2. Autobusová zastávka, príprava k osadeniu
3. IBV Horný mlyn- návrh zmeny v riešení súčasnej situácie
4. Hasičská zbrojnica- určenie prác pri zateplení
5. Rôzne, situácia okolo Krupanskej cesty, obecná kanalizácia v roku 2020, PD ZŠ pre
ÚR, rozšírenie plynovodu IBV Za humnami
6. Stavebné konania
Zápis:
1. - Prístavba MŠ- spoločnosť, ktorá vo VO sa umiestnila na 1. mieste a bola o cca 21% nižšia
ako bola 2. ponuka v poradí nepredložila v požadovanej lehote vysvetlenie najnižšej ceny,
súťaž sa bude najskôr opakovať.
-Kanalizácia IBV Mladý potok- vyhodnotenie súťaže vo VO bolo potvrdené
administratívnou finančnou kontrolou MPaRV SR. Dodávateľ prevezme stavenisko
v najbližšom možnom období 1. polroka 2020.
- Hasičská zbrojnica- osadzujú sa zhrňovacie brány, komisia s hasičmi stanoví rozsah prác
pre zateplenie.
- IBV Horný mlyn- komisia doporučuje vybudovať definitívnu podobu komunikácie v
„Ukušovej uličke“ prednostne pred realizáciou ostatných stavebných prác v lokalite.
Odvodnenie realizovať cez prekryté žľaby do potrubia DN 250.
- Prístavba ZŠ- pripravuje sa PD pre územné rozhodnutie.
- Príprava Zmeny a doplnky územného plánu obce č.5/2020. Starosta rokoval s autorom ÚP
obce, v zmenách treba uvažovať so situáciou novej cyklotrasy nad Elastikom smerom na
Klčovany, rozšírenie IBV Horný mlyn II (Martišovičová), stanoviť regulatív veľkosti
stavebného pozemku RD na minimálne 450 m2 s jednou bytovou jednotkou, prípadne
navrhnúť ďalšie zmeny.
2. - Autobusová zastávka- Komisia na tvare miesta stanovila kritériá pre výmenu autobusovej
zastávky pri pohostinstve.
3. - Križovatka v Ukušovej ulici sa nebude realizovať do finálnej podoby. Stavebná komisia
doporučuje najskôr finalizovať komunikáciu v Ukušovej uličke.
4. - Hasičská zbrojnica- stavebná komisia vytipuje rozsah plánovaných prác v roku 2020.
5. - Rôzne:

- Termín ukončenia MK smer Krupanská cesta je do 31.3.2020. Komisia doporučuje osloviť
firmu TT Trans ako dodávateľa stavby s ohľadom na blížiaci sa termín ukončenia stavby,
požiadať o informácie o zosúladení diela s PD tak, ako bolo avizované v predošlom
období.
- Obecná kanalizácia v roku 2020- budujú sa kanalizácie Kopcová cesta a Pri ihrisku,
pripravuje sa IBV Mladý potok.
- Komisia doporučuje rozšírenie plynovodu IBV Za humnami so spoluúčasťou investora.
Stavebné konania:
Územné rozhodnutie:
- Plynovod- Pri ihrisku- obec Bohdanovce nad Trnavou
Stavebné povolenia:
- RD- Katarína Sedláčková, Mgr. Martin Synak
Stanovisko:
- RD odstránenie- Monika Ješková
Súhlas na uvedenie do prevádzky MZZO:
- RD- Mgr. František Kozoň
Oznámenie o začatí konania:
- Priestupok vo veci porušenia stavebného zákona- Ing. Daniela Mareková
- Žiadosť o výrub drevín- 2ks borovice- Milan Brezina
- O dodatočnom povolení stavby- RD- Alojzia Pódová
- O dodatočnom povolení stavby spojenom s kolaudačným konaním- Ing. Daniela
Mareková
- Priestupok vo veci porušenia stavebného zákona- RD- Monika Ješková
- Žiadosť o výrub drevín- 2ks oliva, 1 ks jaseň, 1 ks hruška- Ing. Ľudovít Ďuriš
- Žiadosť o výrub drevín- 1ks- Ing. Marián Spál
Oznámenie o začatí kolaudačného konania:
- RD- Mgr. František Kozoň
Kolaudačné rozhodnutie:
- RD- Mgr. František Kozoň
Rozhodnutie o priestupku:
- RD odstránenie- Monika Ješková
Rozhodnutie- súhlas:
- Výrub drevín- Peter Heriban- 1ks orech kráľovský
Rozhodnutie OÚ Trnava:
- Zamietnutie odvolania Vlastimila Sýkoru a potvrdenie rozhodnutia stavebného úradu
Zapísal: Jozef Kavický, 7.2.2020

