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Vážení Bardejovèania !

Životné prostredie využíva každý z nás. Aké je, to tiež závisí od každého z nás. 
Ak mu budeme venova� pozornos�, ak využijeme ponúkané možnosti, tak urèite 
prispejeme k jeho udržaniu, ak nie k zlepšeniu. Mesto Bardejov prostrednístvom m. p. 
BAPOS realizuje separovaný zber komunálneho odpadu v Bardejove. Nadišiel èas 
bilancovania výsledkov separácie odpadov za trištvr�rok roku 2004, podanie informácií 
ko¾ko a akých surovín sa nazbieralo, aký bol zisk z odpredaja druhotných surovín, aké sú 
terajšie možnosti odovzdávania vytriedených druhov komunálnych odpadov, èo 
pripravujeme na budúci rok, potrebné telefónné linky pre prípadné informácie, resp. 
otázky zo strany obyva�e¾ov a návštevníkov mesta ako aj oboznámenie so súèasnou 
právnou legislatívov v odpadovom hospodárstve.

I. Legislatívou aj zaènem, pretože na základe nej sa to všetko odvíja. Zákon 
èíslo 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov má už nieko¾ko noviel 553/2001, 96/2002, 261/2002, 393/2002, 
529/2002, 188/2003, 245/2003, 525/2003, 24/2004, 443/2004 a v súèasnosti sa 
prerokováva ïalšia novela tohoto zákona. Tieto 

II. Uznesením mestského zastupite¾stva bolo na rok 2004 schválených 11. mil. 
Sk na odpadové hospodárstvo, v èom je zahrnutý nielen zber, preprava, zhodnocovanie 
a likvidácia KO a DSO, ale aj zabezpeèenie realizácie separovaného zberu, priebežná 
obnova, údržba a dezinfekcia  zberných nádob na TKO. Do konca októbra 2004 bolo  
preèerpaných  9,275 mil. Sk. Zisk z odpredaja  vyseparovaných zložiek  (papiera a skla) 
je 5 673,- Sk, ale najväèší prínos z vyseparovaných žložiek je v ušetrení nákladov 
spojených s ich prípadnou likvidáciou na skládke odpadov v Lukavici, v šetrení životného 
prostredia a druhotných surovín. Mesto má možnos� získa� príspevok z Recyklaèného 
fondu v zmysle § 64, ods. 1, zákona o odpadoch, ktorý pre rok 2004 môže èini� až 1800,-  
Sk za každú tonu materiálovo zhodnoteného komunálneho odpadu. V roku 2003 si tento 
príspevok uplatnilo mesto a z Recyklaèného fondu nám na tento úèel boli poskytnuté 
prostriedky vo výške 10 500,- SK za 8,078 t materiálovo zhodnoteného  komunálneho  
odpadu (z tohto zdroja je financovaný aj tento leták).

III. Ko¾ko a akých druhov KO sme vyprodukovali v Meste Bardejov a pri¾ahlých 
èastiach ukazujú následujúce tabu¾ky a grafy. Pre porovnanie prezentujeme produkciu  
KO za posledných pä� rokov. V meste Bardejov sa v súèasnosti separuje papier, sklo, 

 novely sa bytostne  dotýkajú  každého 
obèana vo vz�ahu k systému zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodòovania 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (ïalej iba KO a DSO) a urèenia 
výpoètu miestneho poplatku za zber, prepravu a zneškodòovanie KO a DSO. Pre mesto 
vznikla povinnos� zakomponova� dané zmeny zákona o odpadoch  do všeobecne 
záväzných nariadení  mesta (ïalej  iba VZN). V našom prípade ide o VZN è. 48/2003 o 
zbere a likvidácii KO a DSO a VZN è. 51/2003 o urèení náležitostí miestnych poplatkov. 

SEPARUJME ODPAD,

ruku na srdce, èo skutoène robíme?
 - Nevhadzujte iný komunálny odpad do násilne otvorených kontajnerov 

urèených na separovaný zber, znehodnotite  tak už vyseparované suroviny!

- Do kontajnerov na separovaný  zber vhadzujte obaly zbavené zvyšku 

potravín separovane a to pod¾a typu kontajnera!

- Do kontajnerov s neseparovaným odpadom NEVHADZUJTE nebezpeèný 

Za tento rok sa v  meste Bardejov našli  aj takí ¾udia, 
ktorým vôbec  nezáleží na životnom prostredí, a tak vytvorili v 
katastrálnom území mesta Bardejov  7 nelegálnych skládok,  a 
to:
1. Bardejovská Nová ves  smerom na Andrejovú KN 816, - 18 
nákladných 
    vozidiel stavebnej sute,
2. Dlhá Lúka  rómska osada, - cca 15 tón zmesového KO, 
3. Bardejov  ul. Krádky rad, - cca 3 m3,
4. Bardejov  ul. Postajok, -  cca 5 tón poškodených stavebných 
panelov,
5. Bardejov - za Mestským cintorínom  "Slaninovka", -17 nákladných 
    vozidiel stavebnej sute, 
6. Bardejov  ul. Štefánikova  "Stará ha�",  - cca 8 tón zmesového KO, 
7. Bardejov  pravý breh rieky Tople rkm 102,8  103, -cca 4 tony 
zmesového
    KO a stavebných odpadov.

Tieto skládky boli priebežne zneškodnené v zmysle 
zákona èíslo 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších 
predpisov, v spolupráci s Obvodným úradom životného prostredia, 
Obvodným oddelením policajného zboru, Mestskou políciou, m.p. 
BAPOS a ¾udmí pre menšie obecné služby. 

Aj na likvidáciu takého komunálneho odpadu boli 
použité prostriedky z miestneho poplatku za KO a DSO. Preto 
je v záujme každého prípadného zakladate¾a nelagálnej 
skládky ihneï kontaktova� Mestskú políciu na bezplatné tel. 
èíslo 159.

Na záver ešte pár telefónnych liniek na kompetentných 
zamestnancov pre Vaše otázky a prípadné návrhy:
1. MsÚ Bardejov  - vedúci oddelenia životného prostredia 

 Ing. Slavomír Kmecik -  tel. 4862 161,
2. MsÚ Bardejov -referent životného prostredia pre odpadové 
hospodárstvo  p. Milan Klimek - tel. 4862 163,
3.BAPOS m. p. - divízia odpadového hospodárstva  

p. Ján Kisel - tel. 472 4555.
Za Váš  záujem a spoluprácu  k  úèinnejšiej separácii s 

heslom "Odpad  separuj,  životné  prostredie ochraòuj!" 

 Odpad ----separovaný zber-----úprava------nový výrobok 



Chcete plati� vyššie poplatky za odvoz odpadu?

Ak nie, zaènite dôsledne separova�!
Cie¾om nášho mesta je v každom roku  úèelné nakladanie s finanènými prostriedkami aj v oblasti 
odpadového hospodárstva. Preto sa skúste zamyslie�, kam by mali smerova� odpadky po tom, ako ste 
ich vysypali do kontajnera pred domom. 
Na smetisko? Asi nie. Pretože pri dnešnom tempe produkovania odpadov budú smetiská preplnené. 
Smetiská sú ekoligickou zá�ažou  životného prostredia!
Do spalovne? Škoda velkých investícií aj vïaka znaèným dopravným nákladom. Spalovòa nás odpadu 
nezbaví a zvyšok po spálení sa premení  škváru... a kam potom s  òou?
Separovaný zber? Jedine zber odpadu do špeciálnych  nádob resp. vriec umožòuje ich spracovanie a 
využitie užitoèných druhotných surovín na ïalšie zhodnotenie.
Èo získame triedením odpadu? Menšie množstvo odpadu, zdravé životné prostredie, ušetrené 
suroviny a energiu.
Ako na to? Pomerne naj¾ahšia situácia je so SKLOM a starým PAPIEROM a mnohí z nás ich oddelený zber 
už  praktizujeme. Do kontajnerov urèených na SKLO, PAPIER ich odnesieme pri vysýpaní ostatného 
o d p a d u .
Dôležité je odpad nemieša� - zle vyhodený odpad znehodnotí celý obsah kontajnera. .
Preto Vás chceme informovat o možnostiach zberu komunálneho odpadu a jeho separovaných zložiek v 
Meste Bardejov.

Sem prosím ukladajte:
- predmety a èrepy z bieleho a farebného skla
(hnedé a zelené flaše)
Sem v žiadnom prípade nepatria:
- vrchnáky, vieèka, korky, gumy, porcelán, keramika, 
zrkadlá, drôtované sklo

Sem prosím ukladajte:
- noviny, èasopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, 
papierové sáèky, kartónové obaly
Sem v žiadnom prípade nepatria:
- umelohmotné obaly, vrstvené obaly, kopírovací papier, zneèistený
 a mastný papier

Sem prosím ukladajte:
- všetko to, co sa nedá zaradi� do predchádzajúcich skupín
Sem nepatria:
- odseparované sklo, papier, DSO, nebezpeèné odpady  a 
biologický odpad

Mesto zabezpeèuje zber objemného odpadu rozmiestnovaním 
ve¾kokapacitných kontajnerov na území mesta  v období 
jarného  a jesenného upratovania.

Zároveò Vás chceme informova�, že koncom roka 2004 bolo 
zriadené 

Prevádzková doba: pondelok - nede¾a  od 08.00  do 18.00 hod.
Sem môžu obèania bezplatne  odovzda�: sklo, papier, elektrický a elektronický odpad, staré televízory, 
chladnièky, rádiá, ve¾koobjemový odpad, nábytok,  akumulátory,  batérie a monoèlánky,  žiarivky a 
pod.

SKLO - ZELENÝ KONTAJNER

PAPIER - MODRÝ KONTAJNER

OSTATNÝ ODPAD - SIVÝ KONTAJNER

ZBER OBJEMNÉHO ODPADU

STREDISKO SEPAROVANÉHO ZBERU - ZBERNÝ DVOR NA KÚPE¼NEJ UL. (areál m.p. 
BAPS).

 

V Programe  odpadového  hospodárstva (ïalej iba POH) mesta Bardejov  do  roku  
2005 sa Mesto zaviazalo zhodnoti� až 30  %  KO, èo vyplývalo z POH okresu, kraja a SR. Aj keï 
do novembra  roku 2004 sa zhodnotilo "len 16  %", bude to predstavova�  oproti 
východiskovému  roku  2000 optimistický  nárast,  nako¾ko vo  východiskovom  roku sa 
zhodnotilo  iba  0,12 % KO. Povinnos� zavies� separovaný zber komunálneho odpadu na pä� 
zložiek vyplýva až od roku 2010, ale  už teraz platí, že výška poplatku za uloženie zmesového 
komunálneho odpadu uloženého na skládke sa znižuje od poètu zložiek vyseparovaného 
odpadu. 

IV. Hlavným cie¾om riešenia triedeného zberu KO v meste Bardejov je vytvorenie 
komplexnejšieho systému zberu a prvotného dotriedenia jednotlivých zložiek vyseparovaných 
odpadov. Práve preto, v súèastnosti Mesto Bardejov vypracováva projekt separovaného zberu 
v regióne Bardejov pre Recyklaèný fond, ktorého súèas�ou je vybudovanie dotrieïovacej haly 
pre prvotné spracovanie vyseparovaných zložiek (dotriedenie, lisovanie, balenie a skladovanie 
pre neskorší odber zmluvnými odberate¾mi) a Recyklaèný fond bude hradi� náklady až do výšky 
95 %. Do takéhoto projektu  nemohlo Mesto Bardejov  vstúpi� samo ale muselo združi� viaceré 
obce okresu Bardejov (46 obcí, cca. 56 tis. obyvate¾ov). Po schválení projektu Recyklaèným 
fondom môže Mesto Bardejov prístúpi� k samotnej realizácii projektu výstavbou haly, 
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Skladba odpadov za roky 2000 - 11/2004
Celkov é množstv o KO a

DSO v  t

Množstv o zneškodnené

na skládke v  t

Množstv o KO

zhodnot eného

kompostov aním v  t

Množstv o KO

zhodnot eného

materiálov o v  t

Množstv o DSO

zneškodneného na

depónii v  t

Rok
Množstvo 

KO v t

Poèet 

obyvate¾ov

2000 3 062,600 33 681 3 059,00 99,88 0,00 0,00 0,00 0,00 3,600 0,12

2001 5 755,900 33 332 5 738,80 99,70 0,00 0,00 2,50 0,04 14,600 0,25

2002 8 476,800 33 415 7 977,10 94,11 483,30 5,37 2,90 0,03 13,500 0,16
2003 8 904,305 33 078 8 465,42 95,07 226,96 2,55 200,00 2,25 11,935 0,13
2004 9 488,930 33 247 7 995,97 84,27 271,58 2,86 1 200,00 12,65 21,380 0,23

90,93

Množstvo KO 

zhodnoteného 

kompostovaním t / 

Množstvo KO 

zhodnoteného 

materiálovo t / %

Priemerná 

produkcia na 

jedného obèana

Množstvo KO 

zneškodneného na 

skládke   t / %

Množstvo KO 

zneškodneného na 

depónii DSO t / %

172,68
253,68
269,19
285,41

Percentuálne zloženie komunálneho odpadu

84%

16%

zmesový, ostatý 
KO

vytriedený KO a
DSO

Percentuálne zloženie vytriedeného komunálneho odpadu

81%

0%

18% 1%0%
Papier - 3,305 t

sklo - 18,075 t

biolog. rozložite¾né
odpady - 1200 t
nebezpeèné odpady

DSO - 271,58 t

Zdroj: MsÚ Bardejov - odd. ŽP
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