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1. ZÁKLADNE ÚDAJE
1.1 Názov obce:

Mesto Bardejov

1.1.1 Sídlo orgánu, ktorý program vydal:

Radničné námestie č. 16
085 01 BARDEJOV

1.2 Identifikačné číslo obce:

00 321 842

1.3 Okres:

Bardejov

1.4 Počet obyvateľov obce:

32 553

1.5 Rozloha katastrálneho územia obce:

72,77 km2

1.6 Obdobie, na ktoré sa program vydáva: 2011 – 2015

2. CHARAKTERISTIKA SÚČASNÉHO STAVU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA
Generálnym právnym predpisom Slovenskej republiky v odpadovom hospodárstve je
zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o odpadoch). Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky
na roky 2011-2015 ako základný koncepčný dokument na postupné plnenie účelu odpadového
hospodárstva podľa nových právnych predpisov. POH mesta Bardejov vychádza z princípov
a cieľov POH Slovenskej republiky, POH Prešovského kraja a transformuje ich na konkrétne
podmienky mesta.
Podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov viedlo Mesto Bardejov evidenciu
vyprodukovaného množstva komunálnych odpadov do 31.12.2013. Schválením novej vyhlášky č.
310/2013 Z. z.. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch vedie evidenciu
odpadov v Meste Bardejov.
Súčasná stratégia odpadového hospodárstva vychádza z princípov hierarchie trvalej
udržateľnosti. Úsilím mesta je vyvíjať trvalé kroky k znižovaniu množstva a škodlivosti
komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním.
K účinným nástrojom riadenia odpadového hospodárstva na samosprávnej úrovni patria:
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho
a drobného stavebného odpadu, ktorého predmetom sú podrobnosti o spôsobe zberu a preprave
komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych
odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými odpadmi a biologicky rozložiteľnými
odpadmi ako aj miesta určené na ukladanie, zhromažďovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie
týchto odpadov. Nariadenie ďalej upravuje práva a povinnosti pôvodcu odpadu a poverených
organizácii, ktorí nakladajú s komunálnymi odpadmi na území mesta.
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bardejov č. 60/2004 o určení náležitostí miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
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- 4 / 15 2.1 Druh, množstvo a zdroj komunálnych odpadov vzniknutých v obci v predchádzajúcom
období s osobitným rozlíšením na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na
vytriedene zložky komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov.
Tabuľka č.1 – Nakladanie s komunálnymi odpadmi v Meste Bardejov v predchádzajúcom období
Množstvo vyprodukovaných jednotlivých zložiek komunálnych odpadov v tonách
Kód
odpadu

Názov odpadu

Kategória
odpadu

2006

2007

2008

2009

2010

2011

37,06

148,16

146,15

247,41

325,82

481,64

622,52 1 128,84

O

7,38

8,08

35,94

74,98

116,72

148,04

190,89

279,42

40,06

R3

O

28,27

34,12

59,41

90,00

104,00

152,10

186,80

280,63

124,80

R15

N

x

x

x

x

0,74

0,60

0,90

1,02

x

N

x

x

3,74

9,56

4,99

1,72

3,15

3,94

1,54

R12,
R13

N

x

x

x

x

5,00

7,00

9,50

11,10

x

R12

20 01 33 Batérie a akumulátory

N

1,40

0,29

x

x

x

x

x

x

x

x

Vyradené elektrické a
elektronické zariadenia ié
20 01 35 ako uvedené v 20 01 21 a 20
01 23, obsahujúce
nebezpečné časti

N

x

x

6,38

13,29

7,80

1,74

4,04

5,01

1,99

R12,
R13

20 01

Vytriedené zložky
komunálnych odpadov
(Spolu)

Papier a lepenka (vrátane 15
20 01 01 01 01 - Obaly z papiera a
lepenky)
sklo (vrátane 15 01 07 20 01 02
Obaly zo skla)
20 01 21

žiarivky a iný odpad
obsahujúci ortuť

Vyradené zariadenia
20 01 23 obsahujúce chlórfluórované
uhľovadíky
20 01 26

Oleje a tuky iné ako
uvedené v 20 01 25

2005

2012

Kód
zhodnotenia

2013

Kód
zneškodnenia

571,24

x

20 01 36

Vyradené elektrické a
elektronické zariadenia ié
ako uvedené v 20 01 21, 20
01 23 a 20 01 35

O

x

x

x

x

2,13

4,93

3,57

5,89

1,79

R12,
R13

20 01 39

Plasty (vrátané 15 01 02 Obaly z plastov)

O

0,01

4,17

33,68

47,97

61,12

77,29

115,94

201,36

28,40

R3

20 01 40

Kovy (vrátane 15 01 04 Obaly z kovov)

O

x

x

2,00

4,11

6,32

9,60

16,00

36,00

1,16

R4

15 01 06 Zmiešané obaly - VKM

O

x

x

x

x

7,00

13,00

17,60

31,60

R3

16 01 03 Opotrebované pneumatiky

O

x

x

5,00

7,50

10,00

13,00

18,47

22,00

R3

zmiešané odpady zo stavieb
17 09 04 a demolácii - Drobné
stavebné odpady

O

x

101,50

x

x

x

52,62

55,66

250,88

371,50

x

x

1 368,50 1 500,00 1 550,00 1 450,00 1 750,00 1 750,00 1 550,00 1 450,00

1 400,00

x

O

1 368,50 1 500,00 1 550,00 1 450,00 1 750,00 1 750,00 1 550,00 1 450,00

1 400,00

R3

7 735,23 8 696,63 9 540,75 11 477,92 12 921,18 11 094,31 10 935,52 9 713,67

9 705,79

x

6 946,70 7 719,97 8 462,88 9 218,00 9 991,75 9 046,31 8 027,18 7 579,57

7 345,38

x

D1

x

D1

x

D1

20 02

Biologicky rozložiteľné
odpady (Spolu)

Biologicky rozložiteľný
odpad
Zmesové komunálne
20 03
odpady (Spolu)
20 03 01 Zmesový komunálny odpad
20 02 01

O

20 03 03 Odpad z čistenia ulíc

O

210,37

20 03 07 Objemný odpad

O

578,16

SPOLU:

87,50

66,76

17,96

179,18

889,16 1 011,11 2 241,96 2 750,25 2 048,00 2 908,34 2 134,10

2 360,41

9 140,79 10 344,79 11 236,90 13 175,33 14 997,00 13 325,95 13 108,04 12 292,51 11 677,03

Vysvetlivky:
R1-R15 – členenie podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch
D1 – odpad zneškodnený skládkovaním – členenie podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch
( zdroj : MsÚ – výpis z ročných výkazov o komunálnom odpade z obce, za jednotlivé roky )
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- 5 / 15 Produkcia komunálneho odpadu od roku 2005 postupne rástla z 9 140 ton na takmer
15 000 ton v roku 2009, čo je nárast o 64 %. V nasledujúcich rokoch dochádzalo k postupnému
poklesu produkcie na úroveň 11 677 ton v roku 2013.
Systém zberu komunálnych odpadov na území Mesta Bardejov je podrobne spracovaný vo

Všeobecne záväznom nariadení mesta Bardejov č. 48/2003 o zbere a likvidácii komunálneho
a drobného stavebného odpadu. Zber zmesového komunálneho odpadu je zabezpečovaný
lokálnym systémom a zber vytriedených druhov komunálnych odpadov je zabezpečený lokálnym
a donáškovým systémom.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi v Meste Bardejov zabezpečuje spoločnosť Ekobard,
a.s., so sídlom na Štefánikovej ul. 3751, Bardejov. Zmesový komunálny odpad je zneškodňovaný
na riadenej skládke v Bartošovciach, ktorej prevádzkovateľom je spoločnosť Ekočergov, a.s.,
Skládka odpadov č. 226, 086 42 Bartošovce.
V súčasnosti na území mesta je v prevádzke jeden zberný dvor na Štefánikovej ul. 3751,
ktorého súčasťou je Hala na spracovanie predtriedených komunálnych odpadov,
prevádzkovateľom je spol. EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov.
Vytriedené druhy komunálnych odpadov po spracovaní v hale (dotriedenie, lisovanie,
balenie a skladovanie) sú odvážané špecializovanými firmami oprávnenými na nakladanie
s jednotlivými odpadmi na zhodnotenie.

2.2 Triedený zber komunálnych odpadov
Organizácia triedeného zberu je následovná:
PAPIER A LEPENKA, kat. číslo 20 01 01, 15 01 01:
- ukladá sa do nádob s modrým príklopom s nápisom "PAPIER", umiestnených na vybraných
stanovištiach, alebo odovzdáva sa do modrých vriec v rodinnej zástavbe pri vyhlásenom
kalendárnom zbere, alebo odovzdáva sa do Strediska separovaného zberu,
- zbiera sa: noviny, časopisy, katalógy, prospekty, listy, obálky, kancelársky papier, zošity, knihy,
papierové vrecúška (z múky, cukru, soli, ryže a pod.), vlnitá papierová lepenka, kartón, rôzne
papierové krabice z pracích práškov, pudingov, krabičky od liekov, cigariet, obaly od čokolády,
žuvačiek – bez vnútorného Al obalu a celofánu, ... ,
- zberový papier nesmie obsahovať: obaly z trvanlivého mlieka, džúsov, obaly z mrazených
potravín, celofán (prázdne obaly z cukríkov), vrecúška od kávy, vnútorný obal z cigariet, čokolády
a žuvačiek, kopírovací papier, papier špinavý a mastný, ... .
SKLO, kat. číslo 20 01 02, 15 01 07:
- ukladá sa do nádob so zeleným príklopom s nápisom "SKLO", umiestnených na vybraných
stanovištiach, alebo odovzdáva sa do zelených vriec v rodinnej zástavbe pri vyhlásenom
kalendárnom zbere, alebo odovzdáva sa do Strediska separovaného zberu,
- zbiera sa: biele a farebné sklo, fľaše – vypláchnuté bez zátky a kovového uzáveru, sklenené
črepy, poháre, tabuľové sklo, … ,
- zberové sklo nesmie obsahovať: porcelán, keramiku, zrkadlo, autosklo, sklo kombinované
s iným materiálom, žiarovky, obrazovky televízorov, monitorov, sklo obsahujúce drôt, ... .
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PLASTY, kat. číslo 20 01 39, 15 01 02:
- ukladajú sa do nádob so žltým príklopom s nápisom „PLASTY“, umiestnených na vybraných
stanovištiach, alebo odovzdáva sa do žltých vriec v rodinnej zástavbe pri vyhlásenom kalendárnom
zbere, alebo odovzdáva sa do Strediska separovaného zberu,
- zbierajú sa: PET fľaše od nápojov, sirupov opláchnuté vodou, číre a farebné fólie, igelitové
tašky, mikroténové vrecká, plastové obaly a fľaše z kozmetických produktov, saponátov, aviváži,
pracích prostriedkov, šampónov, ...,
- zberové plasty nesmú obsahovať: zvyšky nápojov a jedál, nesmú to byť obaly z chemikálií,
podlahové krytiny, ... .
Viacvrstvové kombinované materiály (VKM), kat. číslo 15 01 06 a kovy a kovové
obaly, kat. číslo 20 01 40, 15 01 04:
- ukladajú sa do nádob s červeným príklopom s nápisom „VKM a Kovové obaly“, umiestnených
na vybraných stanovištiach, alebo odovzdávajú sa do červených vriec v rodinnej zástavbe pri
vyhlásenom kalendárnom zbere, alebo odovzdávajú sa do Strediska separovaného zberu,
- zbierajú sa: HLINIKOVÉ: viečka z mliečnych výrobkov (jogurtov, termixov, šalátov,
rastlinných masiel), hliníkové fólie (z tukov, živočíšneho masla, obaly zo syra, zmrzliny,
mrazených krémov, hotových mrazených jedál, vnútorné obaly liekov, kelímky z čajových
sviečok, alobal), fólie od pochutín (obaly z cukríkov, žuvačiek, keksov, čokolády, arašidov,
lupienkov, kávy, čaju…), hliníkové misky od potravín, misky na grilovanie, hliníkové príbory,
riad „ešus“, hrnce a náradie, plechovky od nápojov (coca-coly, piva), hliníkové kovové súdky od
piva, hliníkové skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompótové viečka, cigaretové
vnútorné obaly, ŽELEZNÉ: konzervy z polotovarov; VKM: tetrapack obaly z mlieka, , ovocných
štiav, džúsov, vína, ..., - dovolené je ponechať etikety a plastové uzávery, krabice musia byť
vypláchnuté a pre zmenšenie objemu stlačené,
- zber nesmie obsahovať: zvyšky nápojov a jedál, nesmú to byť kovové obaly kombinované
s iným materiálom, napr. obaly zo zubných pást, ... .
ODPADY S OBSAHOM ŠKODLIVÍN, komunálne odpady kategórie N:
- odovzdávajú sa do Strediska separovaného zberu do príslušných kontajnerov, do označených
kontajnerov na benzínových pumpách (napr. opotrebované akumulátory, odpadové oleje),
- zbierajú sa: elektroodpady, opotrebované batérie, akumulátory, žiarivky, odpadové oleje.
NESPOTREBOVANÉ LIEKY A LIEČIVÁ, kat. číslo 20 01 31 a 20 01 32:
- odovzdávajú sa do ktorejkoľvek lekárne, do špeciálnych nádob na to určených.
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD, kat. číslo 20 02 01:
- ukladá sa ich do domácich kompostovísk v záhradkárskych a chatových osadách
alebo
do veľkoobjemových kontajnerov počas vyhláseného zberu takýchto odpadov a pri
obytných domoch ukladá sa do nádob na to určených, v prípade ak nie sú k dispozícii, tak do
umiestnených veľkoobjemových kontajnerov na stálom mieste v organizácii poverenej zberom
a likvidáciou komunálneho odpadu, resp. počas vyhláseného zberu takýchto odpadov,
- patria sem: napr. orezané konáre, tráva, lístie, kvety, okrem biologicky rozložiteľných
odpadov živočíšneho pôvodu.
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD, kat. číslo 20 03 01:
- ukladá sa do neoznačených nádob KUKA, 1100 l - kontajnerov,
- zbiera sa do nej ostatný netriedený odpad, ktorý nepatrí medzi zberový papier, sklo, plasty,
VKM, kovové obaly, opotrebované pneumatiky, batérie, monočlánky, akumulátory, žiarivky,
odpadové oleje a biologicky rozložiteľný odpad.
- nesmie obsahovať odpady, ktoré patria medzi ostatné triedené druhotné suroviny.
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- 7 / 15 Tabuľka č. 2 – Produkcia vytriedených zložiek komunálneho odpadu v závislosti od spôsobu
nakladania
Množstvo vyprodukovaných odpadov v tonách

Názov odpadu
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Podiel
%

Vytriedené zložky
komunálnych odpadov
zhodnotené

1 405,56

1 546,66

1 696,15

1 697,41

2 075,82

2 179,02

2 116,86

2 327,96

1 599,74

13,70

Komunálne odpady
zneškodnené

7 735,23

8 798,13

9 540,75

11 477,92

12 921,18

11 146,93

10 991,18

9 964,55

10 077,29

86,30

Spolu komunálny odpad

9 140,79

10 344,79

11 236,90

13 175,33

14 997,00

13 325,95

13 108,04

12 292,51

11 677,03

100,00

3. VYHODNOTENIE PREDCHÁDZAJÚCEHO PROGRAMU
Vyhodnocujeme Program odpadového hospodárstva mesta Bardejov do roku 2005,
nakoľko program na nasledujúce obdobie nebol vypracovaný. Podmienkou pre vypracovanie POH
obce (mesta) je schválenie POH na vyššej úrovní, t.j. v našom prípade je POH Prešovského kraja
na roky 2006 – 2010. Nakoľko však na roky 2006 – 2010 bol vypracovaný a vyhodnotený len
POH SR (na nižšej úrovni POH rozpracované neboli), nebol vypracovaný ani POH na komunálnej
úrovni, t.j. POH mesta na roky 2006 – 2010. V roku 2003 a 2005 bola orgánu štátnej správy na
úseku odpadového hospodárstva predložená aktualizácia POH mesta.
Hlavné ciele predchádzajúceho programu odpadového hospodárstva boli vytýčené takto:
A)

Zvýšiť množstvo vytriedených odpadov

A.1 Opatrenie:
Vybudovanie strediska pre separáciu a druhotné spracovanie odpadov za dotácie
Recyklačného fondu a vytriediť 30 % z komunálnych odpadov.
A.2 Vyhodnotenie cieľa:
Cieľ bol čiastočne splnený a zvýšili sme množstvo vytriedených komunálnych odpadov
a to: - v roku 2000 bolo vytriedených 15,85 ton
z 3 074,85 ton t.j. podiel 0,54 %
- v roku 2005 bolo vytriedených 1 405,56 ton
z 9 140,79 ton, t.j. podiel 15,38 %
- v roku 2010 bolo vytriedených 2 179,02 ton
z 13 325,95 ton, t.j. podiel 16,35 %
Dňa 12.09.2005 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí nenavrátneho finančného príspevku z
prostriedkov Recyklačného fondu č. 0755/05/30. Povolenie na užívanie stavby: „Hala na
spracovanie predseparovaného komunálneho odpadu“ bolo vydané 22.08.2007, čím bolo
zariadenie uvedené do prevádzky.
B)

Znížiť skládkovanie biologicky rozložiteľných odpadov

B.1 Opatrenie:
Podporiť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov a vytriediť 10,5 %
z komunálnych odpadov a tým znížiť podiel ich zneškodňovania spôsobom skládkovania.
Vybudovať nové zariadenie – kompostárne (investor nebol určitý), resp. hľadať iné možnosti
na zhodnocovanie biologických odpadov u iných prevádzkovateľov.
B.2 Vyhodnotenie cieľa:
Cieľ bol splnený pri znížení množstva skládkovaných biologických odpadov a to:
- v roku 2000 bolo vytriedených 12,25 ton
z 3 074,85 ton, t.j. podiel 0,40 %
- v roku 2005 bolo vytriedených 1 368,50 ton
z 9 140,79 ton, t.j. podiel 14,97 %
Program odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011-2015

-

- 8 / 15 v roku 2010 bolo vytriedených 1 750,00 ton

z 13 325,95 ton, t.j. podiel 13,13 %

Mesto v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom vypracovalo projektovú
dokumentáciu na stavbu „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných
odpadov v Bardejove“ s ambíciou získania nenávratného finančného príspevku v rámci
podporných programov Operačného programu životné prostredie pre roky 2007-2013. Projekt bol
neúspešný pre nedostatok finančných prostriedkov, opakovane sa mesto pokúša finančnú pomoc
získať podávaním žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci príslušných výziev
v rámci grantov Európskej únie. Biologický rozložiteľný komunálny odpad v súčasnosti mesto
zhodnocuje u zmluvných odberateľov.
C)

Znížiť množstvo zneškodňovaných odpadov skládkovaním
C.1 Opatrenie:
Znížiť skládkovanie komunálnych odpadov na 67 % z jeho celkovej produkcie a to
zavedením efektívneho systému triedeného zberu vrátane biologicky rozložiteľných odpadov.
C.2 Vyhodnotenie cieľa:
Cieľ nebol v danom období splnený
- v roku 2000 bolo zneškodnených 3 059,00 ton z 3 074,85 ton, t.j. podiel 99,46 %
- v roku 2005 bolo zneškodnených 7 735,23 ton z 9 140,79 ton, t.j. podiel 84,62 %
- v roku 2010 bolo zneškodnených 11 146,93 ton z 13 325,95 ton, t.j. podiel 83,65 %

4.

ZÁVÄZNÁ ČASŤ POH MESTA BARDEJOV DO ROKU 2015

4.1 Predpokladaný vznik komunálnych odpadov a drobného stavebného odpadu s členením
na zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a na jednotlivé vytriedené zložky
komunálnych odpadov vrátane biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného
odpadu a odpadu zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, predpokladaný podiel ich
zhodnocovania a zneškodňovania vo východiskovom roku programu a v cieľovom roku
programu.
Výber komodít pre záväznú časť POH do roku 2015 je zosúladený so skladbou komodít
uvedených v POH Prešovského kraja, pričom zohľadňuje požiadavky súčasnej právnej úpravy
v odpadovom hospodárstve a požiadavky smerníc EÚ pre odpadové hospodárstvo, ktoré boli
transponované do právnej úpravy Slovenskej republiky.
Záväzná časť POH mesta Bardejov je členená na jednotlivé prúdy odpadov, ktoré
vychádzajú z určených prúdov v POH SR na roky 2011 - 2015. Hlavným prúdom sú zmesové
komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady.
V súlade s vyhláškou č. 284/2001 Z. z. ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov sa mesto
venuje najmä zložkám komunálneho odpadu vedenými pod skupinou číslo 20 – Komunálne
odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich
zložiek zo separovaného zberu, ale aj obalovým materiálom vedeným pod skupinou číslo 15 –
Odpadové obaly.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené údaje o tvorbe odpadu z hlavného prúdu komunálnych
odpadov vo východiskovom roku 2010 a predpokladaná tvorba komunálnych odpadov v cieľovom
roku 2015.
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Tabuľka č.3 – Predpokladaný vznik komunálnych odpadov v cieľovom roku 2015

Kód
odpadu

Kategória Východiskoodpadu
vý rok 2010

Názov odpadu

20 01

Vytriedené zložky
komunálnych odpadov (spolu)

20 01 01

Papier a lepenka (vrátane 15 01
01 - Obaly z papiera a lepenky)

20 01 02
20 01 21

sklo (vrátane 15 01 07 - Obaly
zo skla)
žiarivky a iný odpad obsahujúci
ortuť

Odpad
Odpad
zhodnotený - zneškodnený
kód
- kód
zhodnotenia zneškodnenia

481,64

Cieľový
rok 2015

Odpad
Odpad
zhodnotený - zneškodnený
kód
- kód
zhodnotenia zneškodnenia

995,50

O

148,04

R3

290,00

R3

O

152,10

R15

320,00

R15

N

0,60

0,50

20 01 23

Vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovadíky

N

1,72

R12, R13

3,00

R12, R13

20 01 26

Oleje a tuky iné ako uvedené v
20 01 25

N

7,00

R12

5,00

R12

Batérie a akumulátory

N
N

1,74

R12, R13

5,00

R12, R13

O

4,93

R12, R13

7,00

R12, R13

20 01 33
20 01 35

20 01 36

Vyradené elektrické a
elektronické zariadenia ié ako
uvedené v 20 01 21 a 20 01 23,
obsahujúce nebezpečné časti
Vyradené elektrické a
elektronické zariadenia ié ako
uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a
20 01 35

20 01 39

Plasty (vrátané 15 01 02 - Obaly
z plastov)

O

77,29

R3

170,00

R3

20 01 40

Kovy (vrátane 15 01 04 - Obaly
z kovov)

O

9,60

R4

15,00

R4

15 01 06

Zmiešané obaly - VKM

O

13,00

R3

20,00

R3

16 01 03

Opotrebované pneumatiky

O

13,00

R3

10,00

R3

17 09 04

Zmiešané odpady zo stavieb a
demolácii - Drobné stavebné
odpady

O

52,62

20 02

Biologicky rozložiteľné odpady
(spolu)

20 02 01

Biologicky rozložiteľný odpad

1 750,00
O

20 03 01

Zmesové komunálne odpady
(spolu)
Zmesový komunálny odpad

O

20 03 03

Odpad z čistenia ulíc

O

20 03 07

Objemný odpad

O

20 03

SPOLU

D1

1 750,00

150,00

D1

3 900,00
R3

3 900,00

11 094,31

R3

R1

8 650,00

9 046,31

D1

6 800,00

D1

50,00
2 048,00
13 325,95

D1
x

1 800,00
13 545,50

D1
x

Vysvetlivky:
R1-R15 – členenie podľa prílohy č. 2 zákona o odpadoch
D1 – odpad zneškodnený skládkovaním – členenie podľa prílohy č. 3 zákona o odpadoch
(Zdroj: MsÚ - výpis z ročných výkazov o komunálnom odpade z obce a odhady)

4.2 Ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, opatrenia na
zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a ich následného zhodnotenia a
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ukladaných na skládky odpadov.
Vychádzajúc z Programu odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2011 - 2015
sú stanovené ciele zamerané na zvýšenie triedeného zberu komunálnych odpadov ako plasty,
papier, kovy a sklo, ich recyklácia a tým zníženie zneškodnených komunálnych odpadov
skládkovaním. Ďalším cieľom je znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov
ukladaných na skládku. Mesto ako právnicky subjekt bude vytvárať čo najlepšie podmienky pre
obyvateľov aby nedochádzalo k nakladaniu s komunálnymi odpadmi v rozpore s aktuálnou
legislatívou zo strany občanov i zo strany podnikateľských subjektov pôsobiacich v katastrálnom
území mesta. Zároveň v zmysle POH Prešovského kraja do roku 2015 sú pre mesto Bardejov
najdôležitejšie tieto princípy:
predchádzanie vzniku odpadov;
príprava na opätovné použitie;
recyklácia;
zhodnocovanie, napr. materiálové, energetické;
zneškodňovanie odpadov.
Prijaté ciele sú rozpracované do nasledovných bodov:
do roku 2015 zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako
papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú
podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na 35 % hmotnosti vzniknutých odpadov;
do roku 2015 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov na 45 % z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov vzniknutých v roku 1995;
do roku 2020 znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov na 35% z celkového množstva (hmotnosti) biologicky rozložiteľných komunálnych
odpadov vzniknutých v roku 1995;
znížiť množstvo zneškodnených komunálnych odpadov skládkovaním.
Tabuľka č. 4 a) – Predpokladaný vznik
v závislosti od spôsobu nakladania

komunálneho odpadu v cieľovom roku 2015
Množstvo za rok v tonách

Druh odpadu

rok 2010

Vytriedené zložky komunálnych odpadov
zhodnotené

podiel
(%)

rok 2015

podiel
(%)

2 179,02

16,35

4 745,50

35,03

Komunálne odpady zneškodnené

11 146,93

83,65

8 800,00

64,97

Spolu komunálny odpad

13 325,95

100,00

13 545,50

100,00

Tabuľka č. 4 b) - Predpokladaný vznik komunálneho odpadu v cieľovom roku 2015
a špecifikovaním biologicky rozložiteľných odpadov
Množstvo za rok v tonách

Druh odpadu

rok 2010

Vytriedené zložky komunálnych odpadov
zhodnotené bez BRO

podiel
(%)

rok 2015

podiel
(%)

429,02

3,22

845,50

6,24

1 750,00

13,13

3 900,00

28,79

Komunálne odpady zneškodnené

11 146,93

83,65

8 800,00

64,97

Spolu komunálny odpad

13 325,95

100,00

13 545,50

100,00

Biologicky rozložiteľné odpady zhodnotené
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obnova a budovanie dostatočných kontajnerových kapacít na zber papiera, plastov, skla,
kovov a VKM;
zabezpečenie a distribúcia vhodných vriec do každej obývanej domácnosti v IBV
(individuálna bytová zástava) pre každú separovanú komoditu minimálne jedenkrát ročne;
zvýšiť propagáciu o zavedených systémoch zberu vytriedených zložiek z komunálnych
odpadov vrátane biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov;
zaoberať sa prípravou zavedenia systému triedeného zberu biologicky rozložiteľných
odpadov vrátane kuchynského a reštauračného odpadu od obyvateľov;
propagačnou, osvetovou a informačnou činnosťou prispievať k zvýšeniu úrovne zapojenia
obyvateľstva do triedeného zberu;
hľadať možnosti energetického zhodnocovania zmesových komunálnych odpadov
vyprodukovaných v meste pred zneškodňovaním na skládke odpadov.

4.3 Údaje o systéme zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (DSO) a o
zabezpečovaní triedeného zberu komunálnych odpadov.
V roku 2010 bolo celkove množstvo vyprodukovaného KO na území mesta
z toho bolo: zhodnotených materiálovo (triedený zber)
zhodnotených kompostovaním (BRKO)
zneškodnených DSO

13 326 ton
429 ton
1 750 ton
53 ton

Zmesový komunálny odpad a jeho vytriedené zložky (papier, sklo, plast, VKM a kovy)
V meste Bardejov komunálny odpad pravidelne vyváža poverená organizácia, podľa
odsúhlaseného harmonogramu vývozu, schváleného v VZN mesta č. 48/2003.
Nádoby pre zber zmesových komunálnych odpadov sú vyprázdňované takto:
a) vrecový zber vytriedených plastov a skla z IBV sa realizuje v nepárnych mesiacoch a zber
plastov, papiera, VKM a kovových obalov sa realizuje v párnych mesiacoch,
b) kontajnerový zber sa realizuje nasledovne: plasty a sklo min. jedenkrát týždenne a papier, VKM
a kovy min. jeden krát mesačne,

b) 110, 120 a 240 litrové nádoby na zmesové odpady sa vyvážajú min. jedenkrát za týždeň,
u fyzických a právnických osôb – podnikateľov, intenzita vývozu je dohodnutá s každým
subjektom individuálne pri uzatvorení zmluvy o likvidácii KO.
c) 1100 litrové nádoby na zmesové odpady sa vyvážajú min. dvakrát za týždeň, u fyzických
a právnických osôb – podnikateľov, intenzita vývozu je dohodnutá s každým subjektom
individuálne pri uzatvorení zmluvy o likvidácii KO.
Drobný stavebný odpad
Pre zber drobného stavebného odpadu, je počas celého roka umiestnený kontajner na stálom
mieste v organizácii poverenej zberom a likvidáciou komunálneho odpadu. Možnosť bezplatného
odovzdania drobného stavebného odpadu v objeme do 1 m3 na občana za rok, v dňoch: pondelok
až sobota od 8:00 do 18:00 hod..
Pôvodcovia drobných stavebných odpadov sú povinní odpad prednostne vytriediť na
jednotlivé zložky drobného stavebného odpadu a to: stavebný odpad (stavebná suť, výkopová
hlina a kamenivo) od papiera, skla, zmesových odpadov a pod.
Objemné komunálne odpady
Pre zber objemových odpadov, objemových predmetov je počas celého roka umiestnený
kontajner na stálom mieste v organizácii poverenej zberom a likvidáciou komunálneho odpadu.
Možnosť odovzdania odpadu v dňoch: pondelok až sobota od 8:00 do 18:00 hod.
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vývozu objemového odpadu z miesta jeho vzniku a oznámi adresu, predpokladané množstvo
odpadu s tým, že daný objemný odpad bude uložený maximálne 24 hodín pred zberom objemných
odpadov (t.j. každú stredu), alebo využije systém celomestského zberu objemných odpadov
v jarnom a jesennom cykle vývozu.
Odpad z čistenia ulíc - uličné smeti
Táto kategória odpadov je v kompetencii mestského podniku služieb BAPOS, mestský podnik
Bardejov ako správcu mestských komunikácii a spevnených a nespevnených plôch. Do nádob
určených na uličné smeti je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový komunálny odpad, ktorý
vzniká pri pobyte na verejnom, alebo otvorenom priestranstve, najmä zmesový komunálny odpad
z domácností, akékoľvek odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhoviska a pod.
Biologický rozložiteľný komunálny odpad
Pre zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (ďalej len BRKO), je počas celého
roka umiestnený kontajner na stálom mieste v organizácii poverenej zberom a likvidáciou
komunálneho odpadu. Možnosť odovzdania odpadu v dňoch: pondelok až sobota od 8:00 do 18:00
hod.
Každý pôvodca odpadu je povinný triediť BRKO zo záhrad a parkov (kat. číslo 20 02 01, 20
02 02 a 20 02 03) oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť
jeho kompostovanie vo vlastných kompostoviskách, alebo využije systém celomestského zberu
biologicky rozložiteľného odpadu v jarnom a jesennom cykle vývozu prostredníctvom poverenej
organizácie.
Elektroodpad a odpad z osvetľovacích zariadení
Mesto umožňuje výrobcovi elektrozariadení vybudovať systém pre spätný odber a oddelený
zber elektroodpadu, ak sa výrobca rozhodol nevyužiť už existujúci systém zberu elektroodpadu vo
zbernom dvore na Štefánikovej ulici č. 3751.
Pre zber elektroodpadov, odpadu z osvetľovacích zariadení a ostatných zložiek nebezpečných
komunálnych odpadov, sú počas celého roka umiestnené kontajnery na stálom mieste
v organizácii poverenej zberom. Možnosť odovzdania predmetných odpadov v dňoch: pondelok až
sobota od 8:00 do 18:00 hod., alebo občania využijú systém celomestského zberu odpadov
v jarnom a jesennom cykle vývozu.

4.4 Opatrenia na zabezpečenie informovanosti obyvateľov o triedenom zbere komunálnych
odpadov z obalov a o význame značiek na obaloch, ktoré znamenajú, že obal je možne
zhodnotiť.
Pre lepšiu informovanosť obyvateľstva každoročne zabezpečí mesto vhodný informačnopropagačný materiál, ktorý poukáže ako sme nakladali s komunálnymi odpadmi a aké máme plány
v odpadovom hospodárstve v meste Bardejov, ako aj o spôsobe a možnosti ako nakladať
s jednotlivými triedenými zložkami komunálnych odpadov.
Materiál plánujeme distribuovať adresnejšie tak, aby sa dostal k väčšine obyvateľstva.
Pravidelne vydávaný „Informačný spravodaj“ sa bude distribuovať spolu s platobnými výmermi za
komunálne odpady.
Všetko čo sa týka odpadového hospodárstva mesto pravidelne zverejní na webovom sídle
mesta ( www.bardejov.sk ) v časti Informácie pre občanov: „Ako nakladať s odpadmi“.
Prostredníctvom lokálnej televízie - Bardejovská televízia, zabezpečíme rôzne besedy k
problematike odpadového hospodárstva (triedeného zberu, zberu veľkoobjemový odpadov,
drobných stavebných odpadov, nebezpečných zložiek a zberu biologicky rozložiteľných odpadov).
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5. SMERNÁ ČASŤ PROGRAMU
Prvoradým cieľom mesta Bardejov v súlade s platnou legislatívou je predchádzanie tvorby
komunálnych odpadov a následne zvýšenie množstva vytriedených zložiek z komunálnych
odpadov za účelom ich materiálového zhodnotenia, resp. energetického pred zneškodnením na
skládkach odpadov.
5.1 Údaje o dostupnosti zariadení na spracovanie komunálnych odpadov a o potrebe ich
budovania vrátane návrhov, aké typy spracovateľských zariadení pre komunálny odpad je
potrebne vybudovať.

Iné zariadenia na nakladanie s komunálnymi odpadmi
Mesto Bardejov má vlastný areál, v ktorom sa nachádza hala s triediacou linkou
a príslušnou technológiou na spracovanie predseparovaných komunálnych odpadov (dotriedenie,
lisovanie a balenie) za účelom výhodnejších podmienok odpredaja (papiera, skla, plastov, VKM
a kovových obalov). Súčasťou areálu je zberný dvor pre vytriedené zložky z komunálnych
odpadov (drobné stavebné odpady, veľkoobjemové komunálne odpady, biologicky rozložiteľné
komunálne odpady).
Tabuľka č. 5: Zámery na vybudovanie zariadení na nakladanie s odpadmi do roku 2015

Názov zariadenia

Katastrálne
územie
lokalita

Druhy odpadov

Názov investora
Rozšírenie zberného dvora
Mesto Bardejov
Zberný dvor II. Bardejov
Mesto Bardejov

Bardejov
Bardejov

Vytriedené zložky z
KO
Vytriedené zložky
KO a BRO

Predpokladaný
termín realizácie
Finančné náklady
[€]
rok 2015
2 000 000
rok 2014
2 400 000

Týmito projektmi chceme zefektívniť jestvujúci systém separovaného zberu komunálnych
odpadov a to nákupom nevyhnutných technológií (VOK kontajnery, mobilného EKO skladu,
zberovej techniky) a stavebnými úpravami jestvujúceho zberného dvora a vytvorením nových
kontajnerových stojísk v meste Bardejov. Pre úspešnosť projektov bude vytvorená systematická
informačná kampaň, ktorej účelom je zabezpečenie komplexnej osvetovej činnosti v oblasti
separácie odpadov. Jestvujúca infraštruktúra separovaného zberu bude podstatným spôsobom
intenzifikovaná a budú vytvorené podmienky pre zvyšovanie objemu vyseparovaných zložiek
komunálneho odpadu a následné zníženie objemu skládkovaného odpadu.
Zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
Zníženie zneškodňovania biologicky rozložiteľných odpadov na skládkach odpadov
vyvoláva potrebu alternatívnych metód zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov po ich
separovanom zbere. Pretože podľa princípu hierarchie nakladania s odpadmi má materiálové
zhodnocovanie odpadov prednosť pred energetickým, bude nutné zabezpečiť:
- vybudovanie účinného systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných
odpadov vrátane kuchynských a reštauračných odpadov,
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- vybudovanie kompostárne na základe aeróbneho a anaeróbneho procesu na
požadovanej technickej a technologickej úrovni, resp. využiť ekonomicky dostupné
kompostárne alebo bioplynové stanice.
Zámer na vybudovanie zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov
v obvode Bardejov po získaní finančných prostriedkov z grantov EÚ je uvedený v nasledujúcej
tabuľke.
Tabuľka č. 6: Zámery na vybudovanie kompostární do roku 2015
Názov zariadenia
Názov investora
Regionálne centrum
zhodnocovania BRO

Mesto Bardejov

Kapacit
a
[ t/rok ]

Katastrálne
územie
a lokalita

Druhy odpadov,
s ktorými
sa bude nakladať

Predp. termín
realizácie / fin.
náklady [€]

4 000

Komárov
(okres Bardejov)

biologicky rozložiteľné
odpady

rok 2015 /
4 000 000

Mesto v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom vypracovalo projektovú
dokumentáciu na stavbu „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov
v Bardejove“ a príslušné právoplatné stavebné povolenia. Cieľom projektu zefektívnenie zberu
pokosenej trávy, orezaných konárov, odpadového lístia a ostatných zelených odpadov z
domácnosti a verejných priestranstiev, vrátane zberu kuchynského, reštauračného odpadu a jeho
preprava a spracovanie v areály bývalej skládky Lukavica.
Zariadenia na zneškodňovanie odpadov
V okolí mesta Bardejov sa v dostupnej vzdialenosti (do 50 km) nachádzajú tri riadené
skládky na zneškodnenie komunálneho odpadu, ktoré výhľadovo do budúcnosti plánujú jednotliví
prevádzkovatelia podľa potreby rozšíriť, v súlade s POH Prešovského kraja do roku 2015:
- skládka Ekočergov, a.s. v Bartošovciach (16 km), na ktorej v súčasnosti
prostredníctvom poverenej organizácie Ekobard, a.s. zneškodňuje mesto zmesové
komunálne odpady,
- skládka Ozón Hanušovce a.s. v Petrovciach (49 km),
- skládka Ekoservis Svidník, s.r.o. v Šemetkovciach (46 km).

5.2 Využitie kampani, ich počet a charakter na zvyšovanie povedomia obyvateľov v oblasti
nakladania s komunálnymi odpadmi, o potrebe triedeného zberu komunálnych odpadov, o
prínose jeho zhodnocovania a o negatívach jeho zneškodňovania.
Mesto zabezpečuje zvyšovanie povedomia obyvateľov mesta v oblasti nakladania
s odpadmi viacerými spôsobmi a to hlavne:
min. raz ročne zabezpečuje distribúciu, do poštových schránok, propagačné noviny
s názvom „Informačný spravodaj“ s informáciami o prevádzke zberného dvora,
o spôsobe a termínoch zberu vytriedených zložiek z komunálnych odpadov ako aj
základných informácii o odpadovom hospodárstve v meste Bardejov,
mesto organizuje jarné a jesenné upratovanie v meste a prímestských častiach. Každá
akcia je organizovaná počas ktorej je umiestnených min. 60 uložení príslušných
veľkoobjemových kontajnerov, vrátane základných informácií o prevádzke zberného
dvora. Informácie o konaní upratovania sú uverejňované na webe mesta, na teletexte
Bardejovskej televízie, v lokálnej tlači – Bardejovských novostiach a prostredníctvom
správcov bytových domov aj na vývesných tabuliach v spoločných priestoroch
bytových domov,
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nakladať s odpadmi, sú sprístupnené všetky informácie o odpadovom hospodárstve,
propagačné materiály, príslušné harmonogramy zberu komunálnych odpadov a jeho
separovaných zložiek a odkazy na príslušnú platnú legislatívu (zákony, vyhlášky a
všeobecne záväzné nariadenia). Na oddelení životného prostredia na Mestskom úrade
sú celoročne pre obyvateľov k dispozícií aktuálne letáky s informáciami o odpadovom
hospodárstve a sú poskytované požadované informácie ako nakladať s odpadmi v meste
Bardejov.

6.

INÉ

6.1.

Potvrdenie spracovateľa údajov

POH vypracoval:

KLIMEK Milan
ref. odd. ŽP - MsÚ Bardejov
Ing. KMECIK Slavomír
vedúci odd. ŽP - MsÚ Bardejov

V Bardejove 21.05.2014

6.2 Správnosť potvrdzuje štatutár mesta Bardejov:

MUDr. HANUŠČAK Boris
primátor mesta

7.

PRÍLOHOVÁ ČASŤ

7.1.

Rozhodnutia správnych orgánov vydané obci vo veci odpadov
7.1.1. Súhlas Obvodného úradu životného prostredia Bardejov podľa § 7 ods. 1 písm. d)
zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov číslo:
4/2013/00609-004 zo dňa 13.06.2013 (vlastníkom zariadenia Mesto Bardejov, súhlas
vydaný prevádzkovateľovi EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov).
7.1.2. Súhlas Obvodného úradu životného prostredia Bardejov podľa § 7 ods. 1 písm. c)
zákona o odpadoch na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov číslo:
4/2012/00264-004 zo dňa 06.03.2012 (vlastníkom zariadenia Mesto Bardejov, súhlas
vydaný prevádzkovateľovi EKOBARD, a.s., Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov).
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