
Zápisnica zo zasadnutia 

Komisie ochrany životného prostredia a prírody, cestovného ruchu, kultúry a propagácie 

obce, vzdelávania a športu (Komisia OŽPPCRKPOVŠ) 

konaného dňa 5. júla 2020 od 17:30 hod 

na futbalovom ihrisku v Borinke 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

  

Program: 1) Predstavenie prítomných 

2) Odpady 

3) Futbalové ihrisko 

    

K bodu 2) Odpady 

Komisia nadviazala diskusiu na Zápis zo stretnutia s p. Moňokom, odborníkom na odpady, 

ktoré sa uskutočnilo v júni 2020 na obecnom úrade a na situáciu ohľadom triedenia odpadov v 

Borinke.  

   

Komisia odporúča:  

1. V oblasti separovania plastov a papierov 

- zhustiť zber plastov/papierov, alebo vytvoriť zberné miesto (ľuďom nevyhovuje príliš 

dlho skladovať doma plasty a papier, vyvážajú ich do Stupavy, Borinka si znižuje 

percento vytriedenia).  

 

2. V oblasti bioodpadov (kuchynský a záhradný odpad) 

- v prvom rade prijať čo najrýchlejšie rozhodnutie/stratégiu o tom, ako obec 

zabezpečí zber bio odpadov (kuchynský a záhradný odpad) tak, aby zber mohol 

fungovať najneskôť od 1. 1. 2021.  

Za tým účelom komisia odporúča:  

- informovať sa na Environmentálnom fonde o možnosti dotácie – 

prefinancovania vozidla na zvoz bio odpadu, železa alebo kúpu kompostérov, či 

vytvorenia zberného dvora (komisia prosí o informáciu, či obec potrebuje pomoc 

v tejto záležitosti) 

 

Info: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie 

O dotáciu možno žiadať do 31. 10. 2020, je potrebné 5 % kofinancovanie 

Oprávnené činnosti (žiadosť možno podať pre dve z nich):  

C1: zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek a čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov 

(ďalej len „zakúpené vozidlo“), zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, 

ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov, max. výška dotácie: 80.000,00 EUR 

C2: 1. výstavba malej kompostárne,5 2. zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, 

rotačných triedičov, 3. osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1, alebo 2, 4. kombinácia 

vyššie uvedených aktivít. Max. výška dotácie: 150.000,00 EUR 

C3: vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné 

použitie, 2. dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné 

použitie a opätovné použitie, 3. nákup zberných nádob a kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber 

zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 4. 

zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného 

používania a informačnej kampane, 5. kombinácia vyššie uvedených aktivít, max. výška dotácie: 

150.000,00 EUR 

   

http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie


- vytvoriť zberné miesto čo najskôr, najmä čo sa týka bio odpadu, ktorý je potrebné 

vyriešiť do konca roka 2020,  

- zvážiť, či urobiť zber bio odpadu na inom mieste ako zberné miesto, napr. miesto, kde 

bude len obecná kompostáreň + zber konárov na štiepkovanie, 

- kuchynský odpad a bioodpad – vytvoriť Vzor dohody o vlastnom kompostovaní, túto 

dohodu dať podpísať občanom, ktorí majú vlastný kompost,  

- určiť podmienky, za akých sa budú vydávať kompostéry, akú výhodu prinesie mať 

vlastný kompost, 

- zvážiť zvoz záhradného odpadu do Stupavy, Stupava má takéto miesto, 

- vytvoriť analýzu odpadov (spomenutá v zápise s p. Moňokom) – Martina Stašíková 

zistí postup od p. Moňoka, na akej webstránke je možné tento postup nájsť; 

 

- pre zlepšenie triedenia je potrebné vytvoriť informačnú kampaň rôznymi 

spôsobmi tak, aby zasiahla čo najširšiu časť obyvateľov Borinky:  

Za tým účelom komisia odporúča:  

- pre občanov Borinky pripraviť workshop o tom, ako sa správne kompostuje, prípadne 

ako sa správne triedia plasty, papier, čo tam patrí, nepatrí, 

- informovať pravidelne cez obecný rozhlas o separovaní – Komisia je ochotná 

pripraviť podklady, 

- vytvoriť tím ľudí – dobrovoľníkov, ktorí by informovali obyvateľov Borinky pri 

dverách o separovaní, zároveň by robili prieskum ohľadom separácie – či funguje, 

nefunguje, bolo by možné to spojiť s podpisom dohody o využívaní vlastného 

kompostu, členovia komisie sú ochotní pomôcť,  

- video o separovaní – vtipne podané, ako sa separuje, topovať toto video navrch 

facebookovej stránky Som Borinčan (vytvorí OZ Pajštunáčik v spolupráci s OZ 

Pajštún) – do obecných novín je vhodné uviesť výraznú informáciu, aby si pridali fcb 

stránku SOM BORINČAN na facebooku, ako aj ďalších ohľadom Borinky, 

- v rámci Family day Pajštunáčik 5. septembra 2020 – pripraviť edukačné hry 

o separovaní, 

- posedenie seniorov, ktoré organizuje starosta obce – tu sa môže odprezentovať 

separovanie odpadov, 

- pripraviť súťaž, kto najlepšie separuje, alebo vie, ako sa správne separuje, napr. 

správnymi odpoveďami v dotazníku o triedení, alebo správnym vytriedením 

a preukázaním tohto vo svojom zmesovom odpade – vyhráva, kto tu má čo najmenej 

triediteľných komodít – napr. o fľašu pálenky. 

 

Komisia žiada obecný úrad o informovanie výsledkov dotazníkového prieskumu, ktorý sa 

konal v obci Borinka (prieskum o separovaní/studniach/dažďových zvodoch....), či tento 

prieskum bol dokončený a ako bol vyhodnotený. S informáciami bude ďalej pracovať. 

K bodu 3)Futbalové ihrisko 

Zástupcovia FK Borinka a OZ Pajštunáčik prezentovali zámer v zadnej časti ihriska vytvoriť 

plochu pre verejnosť – stroje na cvičenie s vlastnou váhou, futbal, prípadne basketbal. 

Zástupcovia sa vyjadrili, že ihrisko bude počas leta prístupné každú sobotu (prípadne iné dni) 

pre verejnosť a pokiaľ sa užívanie ihriska verejnosťou osvedčí, hodiny pre verejnosť by sa od 

septembra 2020 rozšírili. Ihrisko bude slúžiť len na športové účely. Zástupcovia OZ 

Pajštunáčik vyjadrili svoju obavu, či na ihrisku nebudú vznikať škody (napr. rozbité fľaše). 

Potrebovali by aspoň zo začiatku podporu obce.   

 

Zapísali: M. Stašíková a 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 5. júla 2020 o 17:30 hod na futbalovom ihrisku v Borinke 

 

 

 

P. č. Funkcia Meno, priezvisko, titul Podpis 

 

Komisia OŽPPCRKPOVŠ: 

1.  členka  – občianka Barbora Gandlová, ArtD. prítomná 

 

2.  predsedníčka – poslankyňa 

 

Adriana Kušíková, Mgr., PhD. prítomná 

3.  člen – občan  

 

Michal Kútny neprítomný, 

ospravedlnený 

4.  členka  – občianka 

 

Tereza Ostrihoňová neprítomná, 

ospravedlnená 

5.  člen – občan 

 

Michal Pokorný prítomný 

6.  člen – občan 

 

Filip Rovný, Mgr. neprítomný, 

ospravedlnený 

7.  člen – občan 

 

Juraj Salva neprítomný, 

ospravedlnený 

8.  členka  – občianka 

 

Martina Stašíková, JUDr. 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 

 

Hostia: 

13.  FK Borinka 

 

Martin Havran, Ing. prítomný 

14.  OZ FKM (futbalový klub 

mládeže) Stupava – tím 

Pajštunáčik 

 

Dominik Katona prítomný 

 

 


