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Od júla 2021 zavádzame na území mesta 

Bardejov prostredníctvom mestskej spoločnosti 

EKOBARD, a. s., zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu (ďalej len „BRKO“) v 

individuálnej bytovej výstavbe.  

V júli 2019 mesto distribuovalo zberné nádoby na 

biologicky rozložiteľný odpad (tzv. zelený odpad) hnedej 

farby s označením BIO. Vývoz BIO odpadu z 

predmetných nádob zabezpečuje spol. EKOBARD, a.s. 

podľa harmonogramu zberu, ktorý je uvedený v kalendári 

triedeného zberu a taktiež aj na webovej stránke mesta 

www.bardejov.sk.   

Na zber kuchynského odpadu sa použijú už 

existujúce nádoby na BIO, t.j. spoločný zber BIO 

a BRKO do jednej nádoby.   

 

 V tejto súvislosti vyzývame občanov, ktorí si doposiaľ nevyzdvihli nádobu na BIO, aby tak učinili 

čo najskôr. Prevzatie zbernej nádoby na BIO je možné  v spol. EKOBARD, a.s. po preukázaní sa 

občianskym preukazom s trvalým pobytom v rodinnom dome, pre ktorý bude zberná nádoba slúžiť.  

V prípade kontroly kontrolnými orgánmi občania v individuálnej bytovej výstavbe od júla 2021 sa musia  

vedieť preukázať, že spĺňajú  zákonnú povinnosť triedenia, t.z., že na biologicky rozložiteľný odpad 

využívajú nádobu na BIO, resp.  majú zriadené domáce kompostovisko alebo používajú kompostér.    

 

Do nádob na BIO môžete ukladať okrem tzv. zeleného odpadu (pokosenú trávu, 

seno, kvety, drevnú štiepku, piliny, malé kusy konárov, lístie, burinu, ...) aj kuchynský 

odpad - BRKO (zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia, kávové a čajové zvyšky, 

vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo, použité papierové vreckovky, kvety, odrezky 

rastlín, škrupiny z orechov (bez plastových odpadkových vreciek). 

Do hnedých zberných nádob na odpad nepatria: tekutiny (polievky, omáčky), 

mäso, kosti a koža, mliečne výrobky, perie, chlpy, vlasy, použitý olej a ostatné triedené 

zložky komunálneho odpadu. 

http://www.bardejov.sk/


Ako nakladať s kuchynským odpadom? 

 

 Kuchynský odpad z domácnosti vynesieme a vyhodíme do hnedej 120 litrovej 

nádoby s označením BIO, t.j. spoločný zber BIO a BRKO.  

Ak používate kompostovateľné vrecká (biodegradovateľné) prípadne papierové 

vrecko môžete odpad vyhodiť priamo s ním do hnedej nádoby. 

Ak ste použili klasické plastové vrecko, kuchynský odpad do hnedej nádoby 

vysypete a špinavé vrecko vyhodíte do nádoby na zmesový komunálny odpad! 

  

Čo získame zberom kuchynského odpadu? 

 

 V prvom rade znížime množstvo odpadu, ktoré v súčasnosti končí na skládke. 

Zvýšime mieru triedenia od čoho sa odvíja poplatok za  skládkovanie, čo prináša 

ekonomický efekt. Efektívnejším procesom spracovania znížime aj tvorbu skleníkových 

plynov. Cieľom je vyprodukovať kvalitný kompost. Aby sme to dosiahli, musia v hnedých 

nádobách naozaj končiť len BIO a BRKO bez iných nevhodných odpadov. Kuchynský 

odpad následne putuje do kompostárne, kde sa hygienizuje a prejde kompostovacím 

procesom. Výsledný kompost sa použije na terénne a sadové úpravy v meste a občania 

mesta budú mať k dispozícií kompost bezplatne. 

 

 

Vývoj druhového zloženia komunálneho odpadu v meste: 

 

 
 

Všetky potrebné informácie o nakladaní s komunálnym odpadom vrátane kompletného 

triedeného zberu sú popísané v Manuáli nakladania s komunálnymi odpadmi a Všeobecne 

záväzných nariadeniach mesta Bardejov č. 163/2016 a č. 60/2004, ktoré sú zverejnené na webovom 

sídle mesta www.bardejov.sk. 
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