Zápisnica
zo zasadnutia Stavebnej komisie pri OZ Cífer konaného dňa 22.07.2015.

Prítomní: p. Mgr. Maroš Sagan, PhD. – starosta obce
p. Ing. Ján Gašpárek - člen
p. Milan Ležovič
- člen /ospravedlnený/
p. Jaroslav Gross
- predseda
p. Ing. Marián Rímeš - člen
p. Ing. Pančík
- zapisovateľ
p. Štefan Štibrányi
- člen /ospravedlnený/
Program: 1.) Informácia o rekonštrukcii športovej haly
2.) Informácia o možnosti budovania cyklotrasy v obci
3.) Informácia o dokončovacích prác bytového domu na Trnavskej ulici
4.) Informácia o odkúpení pozemku pod chodníkom na Štadiónovej ul. v Cíferi
5.) Informácia o zámere vybudovať spomaľovač na vjazde do Cífera od Trnavy
6.) Informácia o rekonštrukcii ihriska v Sokolovni.
Po uvítaní komisie a hostí p. starostom obce, pristúpila komisia k riešeniu
jednotlivých bodov programu..
K bodu 1.): Starosta obce informoval komisiu o riešení havarijnej situácie na športovej hale.
Oprava bude spočívať v osadení žiariča na vykurovanie vlastnej haly, rekonštrukcii ÚK
v ostatných priestoroch, zateplenia juhozápadnej fasády, výmene okien a vnútorných
obkladoch.
K bodu 2.): Prítomní členovia komisie boli starostom obce informovaní o zámeroch VÚC
budovať cyklotrasy v obciach, prostredníctvo financovania cez eurofondy. U nás by
prichádzala do úvahy trasa od križovatky do miestnej časti Jarná , cez Mlynskú ulicu po
Hlbokej, M. R. Štefánika, Bernolákovu, Trnavskú až cez m.č. Pác.
K bodu 3.): Komisia bola informovaná o ukončení prác na bytovom dome, prebiehajú už len
vonkajšie úpravy, bola podaná žiadosť o kolaudáciu stavby.
K bodu 4.): Starosta komisiu informoval o podaní nutnosti odkúpenia 37 m2 pozemku vo
vlastníctve I.D.C. Lolly, s.r.o., cez ktorý musí chodník z priestorových dôvodov viesť.
Vlastník je pozemok ochotný odpredať za cenu 30,- €/m2.
K bodu 5.): Starosta predložil komisii vypracovaný projekt na realizáciu tzv.
spomaľovacieho ostrovčeka na Trnavskej ulici, účelom ktorého je spomaliť dopravu v tomto
úseku. Projekt bol prerokovaný aj s ODI Trnava, ktorý nemal žiadne pripomienky.
K bodu 6.): Členovia komisie boli oboznámení rozsahom prác v športovom areáli Sokolovne.
Ide hlavne o realizáciu nového športového povrchu, ktorý bude vybraný v súčinnosti
s hádzanármi. Ďalej sa vybuduje nové osvetlenie, tribúnka, lavičky a odvodnenie.
Zámerom je práce ukončiť do 29.8.2015, kedy sa koná pravidelne turnaj o Pohár SNP.

