Zápisnica
zo zasadnutia Komisie výstavby, regionálneho rozvoja a ochrany životného prostredia,
konanej dňa 28. 01. 2022 v zasadacej miestnosti Obecného úradu Bohdanovce nad Trnavou
Prítomní: Ing. Ľuboš Dušek, predseda komisie; členovia komisie Peter Mračka, Ing. Ľubomír
Kvetan, Ing. Ľuboslav Kumančík, Jozef Kavický, Ivan Bočko a starosta Miroslav Sučák
Ospravedlnení: JUDr. Andrej Adamec, Ing. Mgr. Michal Šarvaic
Komisia sa oboznámila so žiadosťou Mareka Janeca o odstránenie palisád pri chodníku pred
jeho pozemkom p.č. 758/36 z dôvodu plánovaných stavebných aktivít – výstavba RD. Po
obhliadke stavu na p.č. 758/36 a predložení situácie osadenia RD – koordinačná situácia,
komisia dospela k odporučeniu predložiť stavebníkom, vlastníkom kompletnú PD RD, v ktorej
bude riešená aj časť pozemku v dotyku s obecným pozemkom. V prípade poškodenia
konštrukcie chodníka, obrubníka, palisád, je žiadateľ povinný ich dať do pôvodného stavu.
Komisia sa oboznámila so staveniskom účelovej komunikácie na pozemku p.č. 697/27 k.ú.
Bohdanovce nad Trnavou k rodinnému domu rozostavanému na pozemku p.č. 697/34. Komisia
ani Obecný úrad Bohdanovce nad Trnavou nemá informácie ani príslušnú PD k riešeniu tejto
časti pozemku p.č. 697/27. Preto komisia odporúča starostovi obce vyžiadať na Spoločnom
obecnom úrade Trnava príslušnú PD, ktorá bola predložená k stavebnému povoleniu RD.
Komisia sa oboznámila s obsahom žiadosti f. REALSTAV TT o odkúpenie časti obecného
pozemku p.č. 229/35 a p.č. 290/41 ako aj skutkovým stavom na mieste. Po predložení príslušnej
dokumentácie a po doručení situácie o zámere s plánovanou výstavbou RD v lokalite, obec
zaujme záväzné stanovisko.
Komisia bola informovaná o stave prípravy cyklotrasy Bohdanovce nad Trnavou – Špačince I.
etapa s napojením v ďalšej etape na Trnava-Štrky.
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov bola uzatvorená 18. 01. 2022. Verejné
obstarávanie zabezpečuje Združenie obcí mestskej oblasti Trnava externým spôsobom.
Komisia bola informovaná o povolení výrubu lipy v centre obce. Výrub sa uskutoční vo
februári 2022.
Prístavba materskej školy (herňa, spálňa, sociálne zariadenia, jedáleň) – je ukončená hrubá
stavba vrátane strešnej konštrukcie. V časti jedálne pokračujú dokončovacie práce.
Starosta informoval o podanej žiadosti obce týkajúcej sa možnosti odkúpenia budovy
Slovenskej pošty a Slovak Telekomu do vlastníctva obce.
Starosta informoval o žiadosti p. Vlastimila Sýkoru v zmysle zákona o slobodnom prístupe
k informáciám ohľadom kanalizačnej prípojky k RD so súp. číslom 146 a ďalších otázok.
Starosta informoval o objednaní vypracovania komplexného pasportu dopravného značenia
a vypracovania projektu dopravnej siete v obci.
Zapísal: Jozef Kavický, 28. 01. 2022

