
Zápisnica zo zasadnutia 

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

obce, vzdelávania a športu (Komisia OŽPPCRKPOVŠ) 

konaného dňa 12. septembra 2019 o 18.00 hod 

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Borinke 

  

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: podľa pozvánky 

1) Pravidlá používania futbalového ihriska 

2) Cyklotrasa – informácia 

3) Smernica obce – bioplastový riad na akciách, triedenie odpadu v obci – 

informácia, bioodpad 

4) Rôzne 

 

K bodu 1)  

M. Pokorný odprezentoval návrh podmienok užívania futbalového ihriska v Borinke, ktoré 

budú predložené na zasadnutie obecného zastupiteľstva po zapracovaní prípadných 

pripomienok. 

 

Návrh Komisie OŽPPCRKPOVŠ:  
Komisia súhlasí s pravidlami užívania ihriska a navrhuje ich vyvesiť na vstupnú bránu na 

ihrisko s vymenovaním miest uloženia kľúčov. Komisia navrhuje predložiť pravidlá užívania 

ihriska na odsúhlasenie obecným zastupiteľstvom. 

 

Členstvo Prezentácia Hlasovanie 

Za Proti Zdržal sa 

Poslanec 1 1 0 0 

Neposlanec 5 5 0 0 

Záver Návrh bol prijatý.  

 

 

K bodu 2)  

Komisie sa zúčastnila P. Strižková z OZ Pajštún, ktorá podala členom informáciu 

o možnostiach a stave riešenia cyklotrasy medzi obcou Borinka a Stupava. Komisia 

prerokovala informačný materiál o možnostiach výstavby cyklocesty spracovaný M. 

Stašíkovou, P. Strižkovou a P. Strakušom. Priebežná informácia bolo zaslaná aj 

starostovi, všetkým členom komisií a poslancom obecného zastupiteľstva na oboznámenie.  

 

Návrh Komisie OŽPPCRKPOVŠ: Komisia navrhuje 

- oficiálne deklarovať zastupiteľstvom obce Borinka, že je záujem o dopravné 

cykloprepojenie Stupava – Borinka 

- oficiálne informovať BSK o záujme obce Borinka o výstavbu cyklotrasy (L. Findl) 

- oficiálne informovať primátora Stupavy listom starostu, že Borinka má záujem o cyklistické 

prepojenie Borinky a Stupavy. 

- prijať obecným zastupiteľstvom uznesenie, ktorým sa obec Borinka zaväzuje vypracovať 

žiadosť o poskytnutie dotácie na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu 

cyklochodníka (výzva Ministerstva dopravy a výstavby SR sa predpokladá začiatkom roka 

2020) 



 

 

Členstvo Prezentácia Hlasovanie 

Za Proti Zdržal sa 

Poslanec 1 1 0 0 

Neposlanec 5 5 0 0 

Záver Návrh bol prijatý.  

 

 

K bodu 3)  

P. Strakuš informoval o obsahu Smernice pre mesto, zamestnancov mesta, spolupracujúce 

osoby, organizácie mesta pre znižovanie spotreby vybraných druhov jednorazových 

plastových obalov na území mesta a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a 

predchádzanie ich vzniku (upravené pre obec – v prílohe). 

V lete bol spracovaný komisiou a OZ Pajštún leták o triedení odpadu s informáciou o tvorbe 

odpadov, ktorý by mal byť po úprave obcou už distribuovaný. A. Kušíková navrhla vyriešiť aj 

systém pre kompostovanie v obci, ktoré vyplýva zo zákona. Kompostovanie zníži tvorbu 

komunálneho zmesového odpadu o polovicu. Vhodné by bolo žiadať aj o finančnú podporu 

na zakúpenie materiálu pre výrobu kompostérov z paliet. Týmto návrhom by sa mala 

zaoberať aj Komisia pre oblasť kontroly, podnikania, financií, verejno-prospešných služieb, 

sociálnych vecí, správy a hospodárení s majetkom obce, verejného poriadku a ochrany 

verejného záujmu (ďalej „finančná komisia“). Predchádzať tomu bude pracovné stretnutie 

starostu, poslancov a členov komisií s odborníkom (zorganizuje A. Kušíková). 

 

Návrh Komisie OŽPPCRKPOVŠ: 

Komisia podporuje zavedenie smernice a navrhuje finančnej komisii rozpracovanie 

dodržiavania smernice pre obec Borinka z hľadiska finančného plnenia (pomôcky, príp. stroje 

na umývanie, nákup materiálu – poháre a i.). 

 

Členstvo Prezentácia Hlasovanie 

Za Proti Zdržal sa 

Poslanec 1 1 0 0 

Neposlanec 5 5 0 0 

Záver Návrh bol prijatý.  

 

 

K bodu 4) Rôzne  

Komisia OŽPPCRKPOVŠ informuje obecné zastupiteľstvo, že boli vypracované pravidlá 

využívania pingpongových stolov (vo vlastníctve OZ Pajštún) v býv. krčme. A. Kušíková ešte 

uviedla, že od októbra 2019 sa začína s cvičením dospelých kung-fu v býv. krčme (štvrtky 

o 19.30 hod). 

 

Návrh ďalšieho zasadnutia Komisie OŽPPCRKPOVŠ: november 2019. 

 

 

Zapísala: M. Pokorná 



Prezenčná listina zo zasadnutia Komisie ochrany životného prostredia a prírody, cestovného 

ruchu, kultúry a propagácie obce, vzdelávania a športu (Komisia OŽPPCRKPOVŠ) konaného 

dňa 12. septembra 2019 o 18.00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Borinke 
 
 

P. č. Funkcia Meno, priezvisko, titul Podpis 
 

Komisia OŽPPCRKPOVŠ: 

1.  členka  – občianka Barbora Gandlová, ArtD. neprítomná 

 

2.  predsedníčka – poslankyňa 

 

Adriana Kušíková, Mgr., PhD. prítomná 

 

3.  člen – občan  

 

Michal Kútny prítomný 

4.  členka  – občianka 

 

Tereza Ostrihoňová neprítomná 

5.  člen – občan 

 

Michal Pokorný prítomný 

6.  člen – občan 

 

Filip Rovný, Mgr. prítomný 

7.  čen – občan 

 

Juraj Salva neprítomný 

 

8.  členka  – občianka 

 

Martina Stašíková, JUDr. neprítomná 

9.  člen – občan 

 

Peter Strakuš prítomný 

 

10.  členka  – občianka Miroslava Pokorná, Ing. et Ing. 

 

prítomná 

 

11.  členka  – občianka Ľuba Tomášiková, Ing. neprítomná 

 

12.  člen – občan Erik Volár neprítomný 

 
 

Hostia: 

13.  Občianske združenie 

Pajštún 

Petra Strižková, Mgr. prítomná 

 

14.   

 

  

15.   

 

  

16.   

 

  

17.   

 

  

18.   

 

  

19.   

 

  

20.   

 

  

 



Smernica pre obec, zamestnancov obce, spolupracujúce osoby, 

 organizácie obce 

  

  

I. Časť 

Znižovanie spotreby vybraných druhov jednorazových plastových obalov na území obce 

a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a predchádzanie ich vzniku 

  

§ 1 

Spôsob a podmienky znižovania spotreby vybraných druhov jednorazových plastových 

obalov na území obce a v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a 

predchádzania ich vzniku 

  

1. Jednorazovým plastovým výrobkom na účely tejto smernice je výrobok, ktorý je vyrobený 

úplne alebo čiastočne z plastu a ktorý v rámci svojho životného cyklu nie je viacnásobne 

koncipovaný, navrhnutý, alebo umiestnený na trh tak, že sa vráti výrobcovi na opätovné 

naplnenie alebo opätovné použitie na ten istý účel, na ktorý bol koncipovaný. 

 

2. Obec a právnické osoby zriadené obcou : 

 

a)  sú povinné  zdržať sa obstarávania a nakupovania nealkoholických nápojov v 

nevratných nezálohovaných obaloch, a uprednostniť nápoje vo vratných a súčasne 

zálohovaných obaloch,  alebo podávať pitnú vodu dodávanú verejným vodovodom, 

b)  majú zakázané obstarávať a nakupovať niektoré jednorazové plastové výrobky, 

konkrétne jednorazové príbory, taniere, poháre, miešadlá na nápoje a slamky s výnimkou 

slamiek určených a používaných na lekárske účely. 

  

3. Na ustanovenia súvisiace s predchádzaním vzniku odpadu  alebo s nakladaním s odpadom 

neupravené touto smernicou, sa vzťahujú príslušné právne predpisy1. 

 

 

 

 

 

  

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[1] §6 od. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov. 



Dôvodová správa 

 

Všeobecná časť 

Cieľom úpravy smernice je prostredníctvom dvoch opatrení znížiť množstvo zbytočného 

plastového odpadu produkovaného samotnou obcou, ako aj organizáciami v zriaďovateľskej 

pôsobnosti obce a prispieť tak k lepšiemu životnému prostrediu a k napĺňaniu dlhodobých 

cieľov efektívneho odpadového hospodárstva a to znižovanie produkcie (nie len) plastového 

odpadu. 

Prvým opatrením je zaviazanie sa obce a zaviazanie právnických osôb zriaďovaných obcou k 

nákupu alebo obstarávaniu nealkoholických nápojov výhradne vo vratných obaloch 

(plastových či sklenených) alebo k podávaniu pitnej vody z verejného vodovodu namiesto 

balenej vody. Ide o opatrenie, ktoré je možné zaviesť bez veľkých dodatočných nákladov. 

Navyše čím skôr toto opatrenie zavedieme do praxe, tým menej odpadov sa vyprodukuje. 

Druhým opatrením je zákaz pre obec a organizácie zriadené obcou nakupovať a obstarávať 

jednorazové plastové výrobky v rozsahu príbory, taniere, poháre, miešadlá na nápoje a slamky 

s výnimkou slamiek určených a používaných na lekárske účely. Návrh vychádza z návrhu 

Smernice Európskeho parlamentu a Rady o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov 

na životné prostredie. Táto Smernica je momentálne v legislatívnom procese a jej schválenie 

sa očakáva v prvej polovici roku 2019, pričom implementovaná má byť podľa návrhu do 2 

rokov od jej účinnosti. To znamená, že najneskôr v roku 2021 sa očakáva implementácia 

opatrení na znižovanie odpadu pochádzajúceho z jednorazových príborov, tanierov, vriec na 

odpad, miešadiel na nápoje a slamiek (okrem slamiek používaných na lekárske účely) a 

niektorých ďalších druhov plastových výrobkov a obalov. Predkladaný návrh má za cieľ 

proces implementácie týchto povinností vo vzťahu k obci urýchliť a prispieť tak k 

predchádzaniu produkcie plastových odpadov už v súčasnosti. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Osobitná časť 

 

K ods. 1 – Vymedzuje sa pojem jednorazový plastový výrobok pre potreby tejto smernice. 

K ods. 2 – Vymedzuje konkrétne povinnosti vo vzťahu k zníženiu produkcie vybraných 

druhov odpadov z obalov. Konkrétne ide o zavedenie dvoch povinností pre obec a organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Cieľom prvej povinnosti je nahradiť kupovanie či 

dodávanie nealkoholických nápojov v nevratných plastových obaloch. Existujú už v 

súčasnosti dostupné alternatívy, ktoré umožňujú nahradiť jednorazové plastové obaly buď 

vratnými obalmi slúžiacimi na opätovné naplnenie a použitie, prípadne podávanie pitnej vody 

z vodovodu. Cieľom druhej povinnosti je zákaz nakupovania a obstarávania jednorazových 

plastových príborov, tanierov, pohárov, miešadiel či slamiek s výnimkou slamiek určených a 

používaných na lekárske účely. Rovnako ako v prvom prípade sú dostupné už v súčasnosti 

ekologickejšie alternatívy buď vo forme používania (keramického, skleneného,) riadu a 

(kovového, či keramického) príboru určeného na opakované používanie, prípadne 

jednorazové príbory a riady z iných materiálov ako je plast – papierové, drevené, prípadne z 

iných alternatívnych materiálov.  

  

  

 

 


