Zasadnutie Komisie ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie
obce, vzdelávania a športu (Komisia OŽPPCRKPOVŠ)
konané 29. júna 2020 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Borinke
(Záznam)
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Program:

podľa pozvánky

1) Otvorenie, úvod, nové členstvo, rokovací poriadok
2) Návrh futbalového klubu k budúcej nájomnej zmluve o správe a fungovaní futbalového ihriska
v Borinke – žiadosť Občianskeho združenia (OZ) FK Borinka
3) Aktualizácia č. 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k Integrovanému
dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu; Oznámenie o začatí územnoplánovacej
dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský samosprávny kraj –
žiadosť Obecného úradu (OcÚ) Borinka o stanovisko
4) Podklady pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce – informácia a žiadosť o
stanovisko
5) Odpadové hospodárstvo v obci
6) Oblasť pôsobenia, úlohy komisie v r. 2020
7) Rôzne
K bodu 1) Otvorenie, úvod
Všetkých prítomných členov srdečne privítala predsedníčka Komisie OŽPPCRKPOVŠ na druhom
tohtoročnom zasadnutí komisie, keďže dva termíny komisie boli zrušené (kvôli COVID-19). Zároveň
ich informovala o odvolaní členky Ing. Ľubici Tomášikovej a pridaní členky Bc. Zuzany Papp do
komisie (uznesenie č. 128/06/2020 z Obecného zastupiteľstva v Borinke z 19. 6. 2020).
Na poslednom obecnom zastupiteľstve dňa 19. 6. 2020 uznesením č. 130/06/2020 bol schválený aj
rokovací poriadok vrátane činnosti a uznášaniaschopnosti komisií (potrebná prítomnosť nadpolovičnej
väčšiny všetkých členov na zasadnutí/hlasovaní).
K bodu 2) Futbalové ihrisko
Členom komisie bola distribuovaná žiadosť o dlhodobý nájom futbalového ihriska pre OZ FK Borinka
(príloha č. 1 – Návrh futbalového klubu FK Borinka k budúcej nájomnej zmluve o správe a fungovaní
futbalového ihriska v Borinke). Účelom využívania ihriska je rozvoj futbalu a iného športu, aj pre
domácich.
Komisie sa zúčastnil Ing. Martin Havran, ktorý predostrel spolu s Michalom Pokorným v mene
futbalového klubu FK Borinka zámer vypracovania dohody s obcou k správe a fungovaniu
futbalového ihriska v Borinke (zmluva o starostlivosti a využívaní futbalového ihriska). OZ sa
zaväzuje poskytnúť areál futbalového ihriska pre účely obce, t. j. obecné a kultúrne akcie alebo pre
rôzne cvičiace skupiny (napr. joga, pilates, beh a pod.), ako aj pre verejnosť (občanov Borinky
s trvalým pobytom).
Z hľadiska financií boli všetka činnosť a náklady na prevádzku s ňou spojené (vrátane návrhu cenníka
prenájmu futbalového ihriska/na údržbové poplatky pre skupiny z/mimo Borinky) vyčíslené pre
Komisiu pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, sociálnych vecí,
správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany verejného záujmu, ktorá
o návrhu rokovala 28. 5. 2020 na svojom zasadnutí.
Kušíková informovala, že v rámci diskusie na poslednom obecnom zastupiteľstve dňa 19. 6. 2020 sa
obecné zastupiteľstvo zhodlo na tom, že je nutné rokovať s majiteľmi pozemkov pod futbalovým
ihriskom za účelom uzatvorenia zmluvy o užívaní, resp. iných možných alternatív a následne bude
môcť znova byť otvorená diskusia s FK Borinka.
Komisia navrhuje:
Komisia súhlasí s predstaveným návrhom FK Borinka, pričom žiada o špecifikáciu podmienok
v zmluve o nájme, správe a fungovaní ihriska. Komisia odporúča obecnému zastupiteľstvu prijať

uznesenie k uzavretiu zmluvy medzi OZ FK Borinka a obcou Borinka, v ktorej budú zakotvené
vzájomné práva a povinnosti dlhodobejšieho využívania a správy ihriska zahrňujúce vo vyhradenom
dohodnutom čase bezplatné využívanie futbalového ihriska občanmi Borinky (aj na iné nefutbalové
športové aktivity a spoločenské stretnutia), ako aj vyriešenie vlastníckych vzťahov. Odporúča tiež, aby
prípadné investície do majetku obce (napr. akákoľvek prestavba, či vybudovanie umelej závlahy
ihriska a pod.) boli vopred ošetrené v zmluve, ohlásené na stavebný úrad alebo s predstaviteľmi obce
vopred konzultované.
Komisia sa uzniesla na tomto odporúčaní a odôvodňuje svoje stanovisko, nakoľko vidí verejný prínos
pri starostlivosti o ihrisko, zabezpečovaní športovej činnosti v obci, reprezentácie obce na športových
podujatiach a možnosti využívania priestoru ihriska na verejné aj neverejné podujatia, či aktivity pre
občanov. Oceňuje, že ihrisko bude kedykoľvek v prípade potreby pre obec k dispozícii. Komisia
vníma OZ FK Borinka ako nie podnikateľský subjekt, ale ako spoľahlivého partnera obce, ktorý sa
dlhodobo stará o futbalové ihrisko, poskytuje športové príležitosti v obci a je ochotné poskytovať
priestor pre verejnosť.
Členstvo

Prezentácia

Hlasovanie
Proti

Za
Poslanec
Neposlanec
Záver

1
6
Návrh bol prijatý.

1
6

0
0

Zdržal sa
0
0

K bodu 3) Aktualizácia č. 2 Koncepcie územného rozvoja cyklotrás BSK vo vzťahu k
Integrovanému dopravnému systému a významným bodom cestovného ruchu; Oznámenie o začatí
územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu regiónu – Bratislavský
samosprávny kraj – žiadosť Obecného úradu (OcÚ) Borinka o stanovisko
Kušíková informovala, že vypracovaná koncepcia rozvoja cyklotrás bude slúžiť pre financovanie
budovania cyklodopravných prepojení z IROP 2014 – 2020, ako aj nového programovacieho obdobia
2021 – 2027. Podklady je potrebné zaslať z OcÚ do 30. 6. 2020. K ZaD ÚPR BSK je termín pre
podklady 15. 7. 2020.
Komisia navrhuje zahrnúť tieto body:
- zriadenie požičovne a rýchloservisu bicyklov (napríklad pri dome č. 112 spolu s posedením, v CO
skladoch alebo pri Medených Hámroch),
- zaradiť do koncepcie vybudovanie spojenia Stupavy a Borinky, dopravný cyklochodník medzi
Borinkou a Stupavou začleniť aj do ZaD ÚP BSK.
Členstvo

Prezentácia

Hlasovanie
Proti

Za
Poslanec
Neposlanec
Záver

1
6
Návrh bol prijatý.

1
6

0
0

Zdržal sa
0
0

K bodu 4) Podklady pre PHSR obce
Zastupiteľstvo sa 19. 6. 2020 zhodlo na nutnosti vypracovania programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce (PHSR) s tým, že návrhy na zapracovanie do programu navrhne každá komisia po
svojom samostatnom zasadnutí. Tieto návrhy a pripomienky budú zapracované vybranou
spoločnosťou do PHSR obce Borinka.
Je potrebné vypracovať podklad pre vypracovanie PHSR a podrobnejšie sa k téme vrátiť na ďalších
zasadnutiach komisie. Do vypracovanej analytickej časti a strategickej časti PHSR chce komisia zaslať
pripomienky a podklady; aj zo svojich predošlých zasadnutí (pozn. pre cestovný ruch môže byť
zaujímavá cykloturistika, turistika, kone). Do stratégie rozvoja má záujem zaslať podklady aj OZ
Pajštún. V rámci pomoci OcÚ bude za komisiu zaslaný dotazník na OcÚ o zisťovaní a hodnotení
problémov v obci.
A. Kušíková a M. Pokorná budú distribuovať ostatným členom názorné PHSR iných obcí.
Komisia navrhuje:

Komisia predkladá návrh dotazníka, ktorý poslúži pre získanie informácií do PHSR (príloha č. 2).
Zároveň žiada o priebežné informovanie komisie o spracovaní PHSR, ako aj stanoviť z pozície OcÚ
termín na zaslanie podkladov. Komisia má záujem o participáciu pri vypracovaní analytickej a najmä
strategickej časti dokumentu, keď bude zadaná pre spracovanie inému subjektu.
Členstvo

Prezentácia

Hlasovanie
Proti

Za
Poslanec
Neposlanec
Záver

1
6
Návrh bol prijatý.

1
6

0
0

Zdržal sa
0
0

K bodu 5) Odpadové hospodárstvo v obci
Členovia boli informovaní, že miera recyklácie odpadu v Borinke sa zvýšila cca na 11 % za rok 2019
(rast oproti predošlému o cca 6 %, z 5 %) vďaka zaradeniu niektorých opatrení v obci. Vzhľadom na
stále aktuálne nízku mieru vytriedenia odpadov v Borinke napriek doterajšej snahe sa z iniciatívy
Občianskeho združenia Pajštún uskutočnilo 8. 6. 2020 na Obecnom úrade v Borinke stretnutie s
expertom na zlepšovanie systémov triedenia odpadov p. Moňokom (z organizácie Priatelia Zeme –
SPZ). Zo stretnutia, ktorého sa zúčastnili 3 členovia komisie – M. Stašíková, P. Strakuš, A. Kušíková
– vzišla potreba riešenia biokompostovania, lepšej organizácie triedeného zberu a zníženia
komunálneho odpadu (viac v prílohe č. 3 – záznam zo stretnutia).
P. Strakuš – informoval o JRK Slovensko a systéme čipovania firmou KOSIT a.s. aj z hľadiska
financií, ktorá sa začína angažovať aj v Malackom okrese. Majú zberné auto vybavené váhou a
systémom evidencie odpadov prostredníctvom váženia jednotlivých nádob priradeným ku konkrétnym
domácnostiam. Momentálne sú zazmluvnené už niektoré obce Záhoria; robia zber v Gajaroch,
Veľkých Levároch, Plaveckom Podhradí a Sološnici. Odpad končí na skládke v Cerovej. Nádoby na
odpad zabezpečujú tak, že ich predávajú na splátky, ktoré sú rozpočítané na dobu trvania zmluvy,
medzi obcou a vývozcom. Od nového roku deklarujú aj vývoz separovaného odpadu, poprípade aj bio
a kuchynského odpadu. Tento návrh bude konzultovaný s predstaviteľmi obce 13. 7. 2020.
Tejto téme bude venované bližšie ďalšie stretnutie komisie (5. 7. 2020).
K bodu 6) Oblasť pôsobenia, úlohy komisie v r. 2020
Téma sa presúva na ďalšie zasadnutie, pričom podnety môžu členovia komisie zasielať priebežne
predsedníčke komisie.
K bodu 7) Rôzne
V rámci posudzovania životného prostredia k nultému obchvatu diaľnice D4 po spoločnej komisii
(https://www.obecborinka.sk/files/dokumenty/komisie/stavebna/zapis-spolocny.pdf) zaslala obec i OZ
Pajštún stanovisko, o čom informovala A. Kušíková. Informovala aj o začatí vydávania obecných
novín (vyšlo 1. číslo), do ktorého majú členovia možnosť prispievať.
Z. Papp, M. Stašíková a A. Kušíková informovali o pripravovaných aktivitách a projektoch OZ
Pajštún – Programy Naše mesto, Upracme Slovensko/Borinku, Obnova mokrade pod Pajštúnom –
Klíma nás spája. Termíny akcií, brigád, potrebné informácie a možnosť zapojenia budú distribuované
včas jednotlivým členom komisie.
Ďalšie zasadnutie sa uskutoční 5. 7. 2020 na futbalovom ihrisku (predbežne o 17.00 hod), ktorého
nosnou témou bude odpadové hospodárstvo v obci. Predsedníčka poďakovala všetkým za účasť
a aktívny prístup.
Zapísala:

A. Kušíková

Prezenčná listina zo zasadnutia
Komisie ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie
obce, vzdelávania a športu (Komisia OŽPPCRKPOVŠ)
konaného dňa 29. júna 2019 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Borinke

P. č.

Funkcia

Komisia OŽPPCRKPOVŠ:
1. členka – občianka

Meno, priezvisko, titul

Barbora Gandlová, ArtD.

Podpis

prítomná

2.

predsedníčka – poslankyňa Adriana Kušíková, Mgr., PhD.

prítomná

3.

člen – občan

Michal Kútny

4.

členka – občianka

Tereza Ostrihoňová

5.

člen – občan

Michal Pokorný

neprítomný,
ospravedlnený
neprítomná,
ospravedlnená
prítomný

6.

člen – občan

Filip Rovný, Mgr.

7.

čen – občan

Juraj Salva

8.

členka – občianka

Martina Stašíková, JUDr.

neprítomný,
ospravedlnený
neprítomný,
ospravedlnený
prítomná

9.

člen – občan

Peter Strakuš

prítomný

10. členka – občianka

Zuzana Papp, Bc.

prítomná

11. členka – občianka

Miroslava Pokorná, Ing. et Ing.

prítomná

12. člen – občan

Erik Volár

neprítomný,
ospravedlnený

Martin Havran, Ing.

prítomný

Hostia:
13. FK Borinka
14.

FK BORINKA, Č. 93, 900 32 BORINKA
Vec: Návrh futbalového klubu FK Borinka k budúcej nájomnej zmluve
o správe a fungovaní futbalového ihriska v Borinke
Žiadosť o dlhodobý nájom futbalového ihriska pre Občianske združenie (OZ) FK Borinka

OZ FK Borinka, ako miestny etablovaný futbalový klub, ktorý sa tu vyše 30 rokov stará o rozvoj futbalu,
športu a futbalového štadióna v Borinke a nadväzuje na tradíciu TJ Borinka, žiada obec Borinka
o nasledovné:

DLHODOBÝ PRENÁJOM FUTBALOVÉHO IHRISKA, OBECNÝCH POZEMKOV POD FUTBALOVÝM
IHRISKOM A ŠATNÍ

FK Borinka, ktorý vykonáva v obci svoju činnosť už desaťročia, sa zaväzuje tieto prenajaté pozemky
futbalového ihriska aj naďalej spravovať, zveľaďovať a vykonávať a organizovať športovú činnosť
a reprezentovať obec Borinka.
Taktiež sa zaväzuje poskytnúť areál futbalového ihriska pre účely obce, tj. obecné a kultúrne akcie, pre
rôzne cvičiace skupiny (napr. joga, pilates ...)
FK Borinka sa zaväzuje znášať náklady spojené s energiami, ktoré na futbalovom ihrisku vzniknú.
ODÔVODNENIE:

Futbalový klub FK Borinka v nadväznosti na TJ Borinka pôsobí na území obce už viac než 50 rokov.
Počas rokov sa tu vystriedalo množstvo hráčov rôznych vekových kategórií, vďaka čomu sa tu vytvorila
silná komunita a základňa fanúšikov podporujúca rozvoj futbalu v obci. Počas tohto obdobia si prešiel
klub, aj samotný štadión, rôznymi zmenami pričom väčšina vecí sa robila dobrovoľne s využitím
vlastných kapacít a zdrojov, a na takomto princípe funguje aj dodnes.
V súčasnosti má futbalový klub prihlásené do súťaže 2 kategórie, a to U9 a spoločné družstvo mužov
s FKM Stupava. O rozvoj areálu sa stará tím členov futbalového klubu a dobrovoľníkov, ktorí využívajú
vlastné zariadenia (čerpadlá, traktor, valec, lajnovačka a i.) a investujú svoj vlastný čas a energiu do
zveľaďovania obecného majetku bez žiadnej finančnej alebo nefinančnej podpory obce. Iba v tomto

FK BORINKA, Č. 93, 900 32 BORINKA
roku sa zorganizovalo 5 dobrovoľných brigád, kedy okrem základnej údržby prebehlo vymaľovanie
takmer kompletne celého štadióna, revitalizácia trávnika a oplotenia na štadióne na náklady FK Borinka.
Taktiež samotné vybavenie štadióna ako napríklad tribúna, brány, bránky, obnova interiéru šatní a iné
boli zabezpečené futbalovým klubom. Z daného vyplýva, že futbalový klub FK Borinka má seriózny
záujem o rozvoj športu v obci Borinka, ktorý bol v nie tak dávnej dobe jedinou kultúrnou vložkou v obci,
na ktorú sa mnoho domácich tešilo bez akéhokoľvek nároku na finančnú dotáciu zo strany obce, ako to
v praxi býva zvykom.
Za spomenutie tiež stojí snaha futbalového klubu priblížiť šport rôznym vekovým kategóriám
prostredníctvom nielen futbalových tréningov v obci Borinka, ale aj tréningov všeobecnej pohybovej
prípravy organizovaným OZ Pajštunáčik, s ktorým klub aktívne spolupracuje. Za predpokladu, že dôjde
k dohode, klub by rád predostrel ďalšie nápady na rozvoj ďalších športov v obci, a to s nepretržitým
prístupom pre širšiu verejnosť. Po získaní futbalového ihriska do dlhodobého nájmu, sa FK Borinka
zaväzuje investovať do areálu finančné zdroje na vybudovanie umelej závlahy ihriska a taktiež
vybudovať na ploche za ihriskom, tréningové ihrisko s vlastným vstupom, ktoré bude otvorené
celoročne pre všetkých občanov obce bezodplatne.
Tým, že máme dlhodobý zámer v rozvoji športu a ihriska v obci a zaviažeme sa k dlhodobej
starostlivosti a dlhodobým investíciam do majetku obce, žiadame nájom ihriska na dobu 30 rokov za
symbolický jednorazový poplatok 1 Euro.

S pozdravom členovia výboru FK Borinka

Dotazník
Vážený občan,
daný dotazník je anonymný a potrebný pre spracovanie Programu rozvoja obce Borinka.
Prosíme Vás o vyjadrenie svojich postojov k nasledovným problematikám zodpovedaním
otázok v dotazníku.
Za Vaše odpovede Vám vopred ďakujeme.
Systém hodnotenia je daný stupnicou od:
veľmi spokojný (1), cez spokojný (2), menej spokojný (3), nespokojný (4) až po veľmi nespokojný (5).

Ako hodnotíte:
1. Pracovné príležitosti vo vašej obci?

1

2

3

4

5

2. Občiansku vybavenosť v obci (reštauračné zariadenia a obchody)?

1

2

3

4

5

3. Bezpečnosť v obci?

1

2

3

4

5

4. Kultúrne a spoločenské vyžitie a dodržiavanie tradícií?

1

2

3

4

5

5. Možnosti pre šport a rekreáciu v obci?

1

2

3

4

5

6. Kvalitu údržby verejných priestorov?

1

2

3

4

5

7. Stav verejnej zelene?

1

2

3

4

5

8. Možnosti pre oddych vo vašej obci?

1

2

3

4

5

9. Stav kultúrnych pamiatok?

1

2

3

4

5

10. Mieru zaťaženia hlukom, vibráciami, znečistenia ovzdušia?

1

2

3

4

5

11. Mieru znečistenia obce nelegálnymi skládkami odpadu?

1

2

3

4

5

12. Technickú infraštruktúru (plyn, voda, kanalizácia)?

1

2

3

4

5

13. Údržbu ciest (celoročne, sezónne)?

1

2

3

4

5

14. Dostupnosť, frekvenciu verejnej dopravy?

1

2

3

4

5

15. Stav a počet chodníkov vo vašej obci?

1

2

3

4

5

16. Sociálne a zdravotné služby v obci?

1

2

3

4

5

17. Námety na iné problémy obce: ....................................................................................................................
Ďakujeme za zodpovedanie otázok. Vaše odpovede prispejú k rozvoju obce Borinka. Prajeme pekný deň.

Stretnutie na Obecnom úrade v Borinke dňa 8. 6. 2020 o 10:30 hod

k zlepšeniu triedenia odpadov v obci Borinka
s expertom na zlepšovanie systémov triedenia odpadov p. Branislavom Moňokom
Prítomní:







Miroslav Paulen, starosta
Linda Molnárová, Obecný úrad v Borinke
Adriána Kušíková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Borinke, Komisia ochrany životného
prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu
(ďalej „Komisia životného prostredia“)
Peter Strakuš, Komisia životného prostredia
Martina Stašíková, Komisia životného prostredia, Občianske združenie Pajštún

Úvod:
Stretnutie iniciovalo Občianske združenie Pajštún, ktoré zabezpečilo pre obec konzultáciu s expertom
na zlepšovanie systémov triedenia odpadov, p. Branislavom Moňokom z organizácie Priatelia Zeme –
SPZ vzhľadom na aktuálnu nízku mieru vytriedenia odpadov v Borinke aj napriek doterajšej snahe
o zlepšenie.
Právny rámec:



Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Dobrý systém zberu odpadov funguje, ak sa zabezpečí:
1. Komfortný systém pre občanov – vybudovanie veľmi dobrého systému triedenia tak, že pre
ľudí je triedenie čo najjednoduchšie a najbližšie dostupné (napr. častý zber, zber „od dverí“).
2. Informovanosť občanov o tom, ako správne triediť odpad – obecné noviny, infotabule proti
čiernym skládkam – priestor je monitorovaný (fotopascami), web, rozhlas, i.
3. Kontrola dodržiavania triedenia odpadov (kontrola zmesových nádob – či sú napr. bez
bioodpadu, k správnej separácii odpadu – kontrola vriec s vytriedeným odpadom a pod.).
4. Motivácia (napr. finančná).
ODPORÚČANIA PRE OBEC BORINKA:
1. V prvom rade treba začať ANALÝZOU ZMESOVÉHO ODPADU tvoreného v obci (zverejnené
na stránke MŽP SR), čiže ako presne postupovať pri analýze týchto odpadov (čo presne
v odpade je, čo produkujú občania obce).
2. Nezameriavať sa v tejto chvíli na ENVI-PAK al. FCC – to je oblasť, ktorá funguje. ZAMERAŤ SA
V TEJTO CHVÍLI NA TO, ČO VÔBEC ALEBO VEĽMI SLABO V OBCI FUNGUJE – napr. bioodpad/
povinnosť domáceho kompostovania, zaradenie zberu kovov a pod.
3. Téme BIOODPADU sa zúčastnení venovali najviac, odpad je povinná riešiť samotná obec (nie
ENVI-PAK, ani FCC). Povinnosti vyplývajúce zo zákona už viac rokov platia (a v obci sa
nerealizujú), pričom ďalšie budú v platnosti od začiatku roka 2021. Občania potrebujú
informovanosť o tom, že sú tri druhy týchto odpadov a ako s nimi nakladať:
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Jedlé oleje a tuky – Borinka má zabezpečené.
Záhradný „zelený“ odpad (tráva, listy a pod.) – obec zabezpečí od každej domácnosti čestné
prehlásenie, že domácnosť kompostuje, príp. ako „nadštandardnú“ platenú službu zabezpečí
zbernú nádobu na vývoz alebo za odplatu kompostovací zásobník na vlastnom pozemku
občana; môže byť zavedený aj kombinovaný systém pre obec (v zmysle zákona pre „časť
obce“). Nádoba sa musí vynášať minimálne 1x za 14 dní od marca do novembra.
Pozn. Environmentálny fond – je malá šanca, že sa získa na kompostéry, ale treba to skúsiť.
Plus aj keď je nádoba alebo vlastný kompost, obec musí zabezpečiť 2x do roka sezónny zber
zelených biologických odpadov (na jar a na jeseň, osvedčený na zber konárov z orezávania
krov a stromov). Najlepšie je zabezpečiť zvoz spred dverí. Na zjednodušenie a zrýchlenie
zberu je dobré, ak obec stanoví podmienky, ktoré musí spĺňať vyložený biologický odpad –
druh biologického odpadu, jeho maximálna veľkosť a hmotnosť, spôsob uloženia (napr. max.
2 metre dlhé konáre a zviazané na ľahké nakladanie a pod.). Pokiaľ to nespĺňa a nie je takto
vyložené pred dom, neodvezie sa to. Pôvodcovia odpadu musia byť v dostatočnom predstihu
oboznámení s časom a podmienkami zberu. Pri správnom načasovaní zberu je zapojenosť
domácností vysoká. Vysoká je aj čistota vyzbieraných surovín, pretože obsluha nakladá na
zvozové vozidlo len čisté suroviny. Konáre radi zoberú viaceré spoločnosti na zoštiepkovanie,
len za to treba zaplatiť. Konáre sa môžu zbierať aj rok na zbernom mieste. Táto spoločnosť dá
obci potvrdenie, koľko kg/ton odobrala, a tým sa zvýši miera vytriedenia. Pozn. býv. Bučina –
Zvolen vezme s tým aj nábytok.
Kuchynský odpad (čaj. vrecúška, šupky, vaječné škrupiny a pod.) – od 1. 1. 2021 musí obec
zabezpečiť zber (neexistuje výnimka), môže sa zabezpečiť tento zber spolu so záhradným
odpadom. Náklady na nádoby znáša obec, môže ich zahrnúť do poplatku. Ak sa spojí zber
„odpadu zo záhrad“ a „kuchynského odpadu“ – musí byť zabezpečený celoročný zber, min.
120 l nádoba. Ak samostatne zber len „kuchynského odpadu“ – postačí 250 l ročne – treba
vyrátať potom frekvenciu zberu, rozhodnúť o (ne)zákaze zberu mäsových zvyškov a varenej
stravy, pričom záleží podľa typu kontajnera – s odvetraním, bez odvetrania a pod. (pozn.
niektoré treba 2x do týždňa vyviesť, inak odpad veľmi smrdí a niektoré sú bez zápachu –
napr. Stará Turá má kontajnery vyvážané 1x za 14 dní a sú OK). Mäso – závisí od vývozcu, či
je možné ho sem vhodiť, väčšinou sa neodporúča umiestňovať do týchto nádob živočíšny
odpad (najmä z hygienických dôvodov). Poznámka: OLO – ak by sme šli cez nich, čiže by sa
vozilo do spaľovne, stačí kuchynský odpad riešiť až od roku 2023.

Odporúča sa urobiť medzi obyvateľmi prieskum, do každej domácnosti leták (s relevantnými
vysvetľujúcimi informáciami – zákonné povinnosti, finančne – koľko zaplatí občan, ak to bude
robiť takto: kompostér/nádoba/čestné prehlásenie o vlastnom domácom kompostovaní a pod.)
a napr. odovzdať do obchodu – dať ľuďom možnosť, nech sa sami rozhodnú a si vyberú, aký
spôsob triedenia bio odpadu chcú pre seba. Tým, že teraz Borinka nezbiera bio odpad, alebo ho
vyvezie napr. na pole, tak to sú to stratené vytriedené kilá, kvôli čomu máme nižšiu mieru
vytriedenia.
Hlavne je treba skúsiť presvedčiť ľudí, aby sami kompostovali, je to najlacnejšie riešenie pre
obec. Aj keď 10 % bude špekulantov, dôležité je, aby tých zvyšných 90 % sa zapojilo. Ak kupujeme
kompostéry, tak plastové (majú 5-ročnú záruku, životnosť 20 rokov). Ak má niekto vlastný
kompost, tak stačí, ak obci dá čestné prehlásenie (alebo s ňou uzatvorí Dohodu o triedenom
zbere komunálnych odpadov a domácom kompostovaní biologických odpadov), že má
kompost, netreba, aby ho obec ďalej riešila. Len je potrebné to skontrolovať, či naozaj nehádže
tento odpad do komunálu – toto môže byť súčasťou dohody („čestne prehlasujem, že
kompostujem bioodpad a zároveň súhlasím s kontrolou nádoby na komunálny zmesový odpad“).
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Uplatňovanie VZN aj s pokutovaním za jeho nedodržiavanie alebo systém „2x a dosť“ (1.x a 2.x
upozornenie, 3.x dovyrúbenie poplatku) alebo jeho neodvezenie, prípadne vypovedanie dohody.
Kontrolovalo by sa hádzanie bioodpadu do komunálu alebo nesprávne vytriedený/„znečistený“
triedený zber. Pozn. nad 50 % znečistenia, obec platí spoločnosti za občana, ako že to nebolo
vytriedené.
4. ZBERNÉ MIESTO/ZBERNÝ DVOR – treba zvážiť (ne)výhody zriadenia; napr. pozemok je
možné vysypať štrkom, nech tam nie je blato, je potrebné pozrieť www stránku
Environmentálneho fondu, čo sa z neho dá využiť. ZBERNÝ DVOR – má viac možností, preto
je lepší ako zberné miesto, aj keď je o niečo náročnejšie ho prevádzkovať.
5. Najlepšie funguje v obciach ZBER ODPADOV tzv. „OD PRAHU DVERÍ“ – takto sa miera
vytriedenia dosahuje až do 98 % na rozdiel od spôsobu, keď sa napr. zber skla robí cez zberné
nádoby. Prepočty ukazujú, že pokiaľ ľudia majú sklo voziť do zbernej nádoby, hodia ho radšej
mnohí do komunálneho odpadu. Preto je najlepšie, keď by mala obec svoj traktor + príves,
ktorým by zabezpečila zber. Traktor, vlečka, drvič, ale aj iné potrebné zariadenia
a príslušenstvo je možné získať z Environmentálneho fondu (5%-né kofinancovanie projektu
obcou).
6. Objemný odpad (nábytok, vane a i. odpad s veľkými rozmermi) – zákonná povinnosť
uskutočniť 2x ročne zber. Odporúčanie: neriešiť to kontajnermi, ale zvozom – vyloženie pred
bránu; obec zoberie len to, čo patrí pod veľkorozmerný odpad (inak hádžu občania všetko
možné do kontajnera, aj komodity, ktoré sa dajú vytriediť – kartóny, elektroodpad,
polystyrén, bicykle/kov a pod.).
7. Pokiaľ uvažuje obec o EVIDENČNOM SYSTÉME ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU CEZ
QR KÓDY (na kontajner), ČIAROVÉ KÓDY (na vrece) alebo RFID čipy, dobrá skúsenosť je so
spoločnosťou JRK Slovensko. V tejto spoločnosti vedia poradiť aj to, čo je pre obec
výhodnejšie. S touto spoločnosťou spolupracuje napr. obec Rakovice alebo Košeca.
Obec Rakovice má na svojej webstránke zverejnený zoznam domov + úroveň vytriedenia +
vyvezený zmesový odpad (t.j. ktorý dom/číslo domu koľko čoho vyviezol – zmes, plasty; napr.
dom č. 50 má mieru vytriedenia 64 %). Úroveň vytriedenia odpadov = nie sú osobné údaje,
ale je to presný údaj na domácnosť podľa č. domu. Košeca má tiež systém od JRK, ale
nezverejňujú to až takto presne. Partizánske majú zalisované čipy.
Zber dát (načítanie kódov) robí odpadová spoločnosť alebo pracovníci obce (odhad p.
Moňoka pre Borinku podľa počtu domácností je, že to spraví 1 človek za 2 hodiny v deň
zberu). Urobí to odpadová spoločnosť, ak si to obec povie, že to takto chce spraviť a zaradí sa
to do zmluvy, keď sa táto bude znova obnovovať.
Postrehy p. Moňoka k problematickým bodom v triedení odpadov v Borinke:
Lozorno – odporúčanie rokovať so starostom kvôli odpadom od chatárov z Košarísk, ktoré
pravdepodobne zaťažujú odpadkami Borinku (zvoz, poplatok, stojisko a i.). Je potrebné zabrániť
ostatným hádzať k nám odpad.
Fotopasca a tabuľa na „Masňáckej“ lúke („Keď jedného chytíte, máte vrátenú finančne fotopascu“ +
je veľmi dôležité dať tabuľky, ktoré oznamujú, že sa na mieste nachádza fotopasca).
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Zmluva s FCC sa dá zmeniť. Problém môže byť aj v tom, ako sa váži vytriedený odpad, napr. ak zoberú
z Borinky smeti s časťou Stupavy, tak sa rozpočíta tento odpad podľa počtu obyvateľov. Preto sa
v malých obciach nevie rozpočítať odpad.
Stupava má mieru vytriedenia 50 %, Zohor tiež vysokú, avšak vďaka existujúcim zberným surovinám.
Kovy – dvojité výkazníctvo je neprípustné, t.j. napriek doterajšej domnienke sa Borinke nezarátava za
odovzdanie kovov do zberných surovín tento vyseparovaný odpad do výpočtu, len obci na ktorej sú
zriadené zberné suroviny (zákon je nastavený tak, že obec nemôže od obyvateľov zbierať výkazné
lístky). Je treba spraviť vlastný zber kovov samotnou obcou (zvoz kovov autom od občanov v určité
dni) alebo zriadiť zberné suroviny v obci.
Pneumatiky – odpadové pneumatiky nie sú komunálnym odpadom a obec/zberný dvor ich
neodoberá (ani v objemovom odpade!). Pneumatiky môže pôvodca odpadu odovzdať distribútorovi
odpadu (predajcovi pneumatík, autoservisu, miestu, kde sa pneumatiky vymieňajú). Napr. pneuservis
ich musí ľuďom zadarmo zobrať. Je potrebné zvážiť spôsob komunikácie (napr. na webstránke obce,
aby ľudia pneumatiky nehádzali do kontajnerov).
Drobný stavebný odpad – nepatrí do zmesového komunálneho odpadu. Obec má VZN, ale nezbiera
tento odpad. Je potrebný paušálny zber, alebo musí byť zberné miesto (musí byť na to riadený
systém). Nie je potrebné odpad vážiť, MŽP SR má odporúčanie na odhad podľa približného objemu.
Pokiaľ si to chce človek odvážiť, tak môže ísť tento odpad uložiť na skládku (tam majú váhu a zaplatí
poplatok tam).
Miera vytriedenia je nízka, ale môže za to aj nezarátavanie (bioodpad, kovy a pod.), príp. odvážanie
triedeného odpadu mimo obec (indikovali niektorí občania, že dávajú vyseparovaný odpad po ceste
do BA v Stupave do nádob na triedený zber). Produkcia zmesového množstvového odpadu na
obyvateľa/rok v Borinke je cca 464 kg v r. 2018 (dosť vysoké, slovenský priemer je nižší, okolo 360
kg). V r. 2019 obec vyprodukovala 350,660 ton odpadov (viď. tabuľka poskytnutá obcou). Poplatky za
odvoz zmesového komunálneho odpadu by mali byť spravodlivo nastavené podľa množstva
vyprodukovaného odpadu (veľkosť nádob) a frekvencie zvozu nádob. Najnižšia frekvencia vývozu
s najmenším objemom by sa malo odzrkadliť v platbách motivačne. Môže byť aj spoločná nádoba
viacerých (2 – 3) domácností.
Ak bude miera vytriedenia nad 35 % môže obec požiadať o nárokovateľný príspevok v tomto roku z
Environmentálneho fondu (ktorý ale musí použiť do odpadového hospodárstva v obci).
AK SA DOBRE NASTAVÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA, OBEC VIE UŠETRIŤ VEĽKÉ SUMY
(až 60 – 70 %). V BORINKE JE MOŽNÉ SPRAVIŤ V TEJTO OBLASTI VÝRAZNÚ ZMENU, ĽAHKO SA
ZLEPŠUJE VYTRIEDENIE Z 12 % NA 50 % AKO Z 50 % NA 70 %.

Zapísali: M. Stašíková, A. Kušíková
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Príloha č. 1
Vybrané zákonné ustanovenia týkajúce sa bio odpadu z vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
(8) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81
ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona obec zabezpečí,
a) ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, aby každá domácnosť mala
1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo
2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob
musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí
byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november,
b) ak ide o komplexnú bytovú výstavbu s pozemkom so zeleňou alebo záhradou, ktorý je vo
vlastníctve vlastníka bytového domu alebo bytu, na požiadanie vlastníka alebo správcu, aby každá
komplexná bytová výstavba alebo domácnosť mala
1. kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný
biologicky rozložiteľný komunálny odpad, alebo
2. zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob musí
byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu musí byť
vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až november, a
c) kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do
roka, a to v jarnom a jesennom období.
(9) Na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu podľa §
81 ods. 7 písm. b) prvého bodu zákona obec zabezpečí zberové kapacity, v jednotkách objemu,
dostupné pre každého obyvateľa obce počas jedného kalendárneho roka s minimálnym objemom
250 litrov. Tieto zberové kapacity sú získané súčinom objemu dostupných zberných nádob a
frekvencie ich odvozu, ktorá musí byť najmenej jedenkrát za 14 dní. Ak zberové kapacity nie sú
postačujúce, obec zabezpečí ich navýšenie pridaním ďalších zberných nádob alebo zvýšením
frekvencie ich odvozu.
(10) Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v odsekoch 8 a 9 sa
v individuálnej bytovej výstavbe môže vykonávať ich spoločným zberom. Na účel zabezpečenia
takéhoto triedeného zberu obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala zbernú nádobu s minimálnym
objemom 120 litrov. Frekvencia odvozu zberných nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní.
(11) Zberné nádoby na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ustanoveného v
odsekoch 8 a 9 musia byť
a) vhodným spôsobom upravené na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu, napríklad vetracie
otvory a mriežka v spodnej časti zbernej nádoby,
b) farebne odlíšené hnedou farbou, ak v odseku 12 nie je ustanovené inak, a
c) označené štítkom s rozmermi najmenej 15 cm × 15 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný,
umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje nápis „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ
KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
(12) Rozlišovanie zberných nádob na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa
odseku 11 písm. b) môže obec zabezpečiť tak, že umiestni na zbernú nádobu štítok podľa odseku 11
písm. c) vyhotovený v hnedom farebnom rozlíšení; táto výnimka z ustanovenia odseku 11 písm. b) sa
uplatňuje výlučne do umiestnenia zberných nádob nahrádzajúcich pôvodné zberné nádoby v obci.
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(13) Kompostovací zásobník na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa
odseku 8 sa musí nachádzať nad zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie
dostatočného prísunu vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.
(14) Na účel zabezpečenia informačnej kampane zameranej na zvýšenie triedeného zberu biologicky
rozložiteľných komunálnych odpadov podľa § 81 ods. 7 písm. i) zákona obec zabezpečí
a) propagačné a vzdelávacie aktivity o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov, ak ide o zabezpečenie zberných nádob, a to
1. zverejňovaním informácií o triedenom zbere biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na
webovom sídle obce,
2. distribúciou informačných materiálov o triedenom zbere do všetkých domácností tejto obce,
3. zverejňovaním informácií k systému zberu spôsobom v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom
rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním prednášky k systému zberu a
b) propagáciu domáceho kompostovania na účel jeho podpory, a to
1. zverejňovaním informácií o kompostovaní na webovom sídle obce,
2. distribúciou informačných materiálov o kompostovaní do všetkých domácností tejto obce, ktoré
kompostujú,
3. zverejňovaním informácií o domácom kompostovaní v obci obvyklým spôsobom alebo v obecnom
rozhlase, obecnej televízii alebo usporiadaním odbornej prednášky o kompostovaní s možnosťou
praktických ukážok.
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