OBEC CÍFER
zast. Mgr. Marošom Saganom, PhD., starostom obce
Nám. A. Hlinku č. 31, 919 43 Cífer
IČO 00 312 347

Zápisnica zo zasadnutia Komisie životného prostredia
dňa 24.1.2019 o 15.00 h na Obecnom úrade v Cíferi
Prítomní členovia komisie: Doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD. – predseda, Matúš Zápražný, PaedDr.
Andrej Habiňák, PhD.
Hosť: Mgr. Maroš Sagan, PhD., Ing Vladimír Púčik, Ing. arch. Katarína Bacigálová
Neprítomní, ospravedlnení: Ing. Július Pančík
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie, privítanie
Plán v oblasti ochrany životného prostredia na najbližšie 4 roky
Aktuálne problémy
Diskusia, záver

1. Otvorenie
Zasadnutie komisie otvoril predseda Komisie životného prostredia Tomáš Bacigál, privítal prítomných
členov komisie, hostí aj starostu obce.
2. Plán v oblasti ochrany životného prostredia na najbližšie 4 roky
Odpadové hospodárstvo:
• Samospráva plánuje zaviesť spravodlivejšiu evidenciu množstva komunálneho odpadu formou
vizuálnej kontroly obsahu smetných nádob pred vývozom. Cieľom je vylúčiť separovateľný odpad
z komunálneho odpadu.
• (p. Púčik) S firmu FCC Trnava nás čaká dokazovanie množstva obcou vyseparovaného plastu. Obec
separuje určité množstvo plastov za rok, no v údajoch firmy sú uvedené oveľa nižšie čísla, čo nás
posúva do nevýhodnej kategórie.
• Do budúcnosti by bolo ideálne vytvoriť vlastný systém nakladania s odpadmi na regionálnej
úrovni.
• Vybavenie zberného dvora (napr. aj drvičkou na konárovinu)
Príroda v katastri Cífera, Jarnej a Páce:
• Zladenie záujmov viacerých záujmových skupín – usmernenie psíčkarov, ochrana zveri, ... –
vytvorenie systému užívania krajiny, vytvorenie dokumentu MÚSES (Miestny územný systém
ekologickej stability)
• Výsadby zelene v intraviláne aj extraviláne (do krajiny)
• Chodník popri Gidre k židovskému cintorínu
• Vytvorenie Komunitnej záhrady na konci Čulenovej
3. Aktuálne problémy
Ochrana spodných vôd IBV Mlynská:
Pán starosta oboznámil prítomných o kauze vsakovacích studní v lokalite IBV Mlynská, ktoré môžu
predstavovať riziko pre kvalitu spodných vôd.
Spoločnosť Auportál, údajne kvôli vylepšeniu projektu dažďovej kanalizácie – zvýšeniu jej kapacity,
dali vybudovať na odvod zrážkovej vody z lokality vsakovacie studne. Na túto zmenu nemali
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povolenie od štátnej vodnej správy – povoľovacieho orgánu pre tento typ stavieb. Vzhľadom na
možné riziko znečistenia prvého horizontu spodných vôd, ktorý občania okolitých nehnuteľností
využívajú aj na pitie, niekoľkí občania okolitých domov a obec vzniesli námietky voči tejto zmene
stavby. Okresný úrad túto stavbu zastavil ešte predtým, na základe podnetu od občanov. Dnes je
teda stavba pozastavená, čaká sa na rozhodnutie okresného úradu. V záujme objektívneho
zhodnotenia ohrozenia a navrhnutia finálneho riešenia stavby dažďovej kanalizácie vylučujúceho
ohrozenie spodných vôd dala obec spracovať posudok Ing. Dobrovodskému v spolupráci s Ing.
Hasičkom. Tento posudok bude priložený k námietke obce. Z rokovania so Štátnou vodnou správou
vyplýva, že nepovolí používanie vsakovacích studní za súčasného stavu, o finálnom riešení bude
rokovať s obcou a investorom. Zároveň sa obec rozhodla zabezpečiť pravidelný monitoring kvality
vôd prvého horizontu nad zónou a pod zónou.

Zapísala: Katarína Bacigálová

Schválil: Doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.

