Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta
Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobným
i stavebnými odpadmi
V zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov Mesto Bardejov zverejňuje návrh zmien a doplnkov VZN č. 163/2016
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien
a doplnkov (dňa 11.06.2019). Dňom zverejnenia návrhu nariadenia začala plynúť desaťdňová
lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu
nariadenia v písomnej forme do podateľne MsÚ Bardejov, elektronicky na e-mailovú adresu:
zivotne@bardejov.sk alebo ústne do zápisnice na oddelení životného prostredia MsÚ
Bardejov. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu
textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky
musí byť zrejme, kto ju predkladá. Na ostatne podnety nemusí navrhovateľ nariadenia
prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb.). V rámci
pripomienkového konania neboli zatiaľ predložené pripomienky.

Dôvodová správa
Realizáciou projektu „Regionálne centrum zhodnocovania biologicky
rozložiteľných odpadov“ chce Mesto Bardejov prispieť k zvýšeniu množstva
zhodnocovaného a recyklovaného komunálneho odpadu. Vytvorenie podmienok na
separovaný zber BIO občanom mesta Bardejov naplní očakávané predpoklady zákona
č.79/2015 Z.z. o odpadoch a splnení požiadavky rámcovej smernice o odpadoch 2008/98/ES.
Naplnenie cieľa projektu zaistíme pomocou opatrení súvisiacich s vytvorením infraštruktúry
na zber BIO prostredníctvom nákupu dopravných zariadení a zberných nádob na BIO, a
opatrení súvisiacich s prevádzkou zariadenia na zhodnocovanie BIO nákupom potrebného
technického vybavenia.
Prostredníctvom spomínaných opatrení sa vytvorí systém komplexného
zneškodňovania odpadovej biomasy jednou z najprírodnejších a najekologickejších foriem kompostovaním týchto organických odpadov. Projekt ráta s navýšením množstva
vytriedeného BIO približne o 2000 t/rok, čím sa po ukončení realizácie projektu dosiahne
množstvo vytriedeného BIO cca 4000 ton/rok.
Od júla 2019 začnú pracovníci spoločnosti EKOBARD, a. s., s
distribúciou nádob na biologicky rozložiteľný odpad (BIO) do
domácností v individuálnej bytovej výstavbe. Počas
nasledujúcich týždňov nádobu na BIO dostane každý rodinný
dom. Občania približne týždeň pred rozvozom dostanú do
schránok oznam o tom, kedy bude v ich lokalite zabezpečená
distribúcia nádob. Občan uzatvorí so spol. EKOBARD, a.s.
„Protokol o odovzdaní a prevzatí nádoby na biologicky
rozložiteľný odpad“. Ak si občania v daný deň nebudú môcť
vyzdvihnúť nádobu, majú možnosť si ju prevziať priamo v
prevádzke EKOBARD, a.s. na Štefánikovej ulici č. 3751 v
pracovných dňoch od 6.00 h do 18.00 hod. a v sobotu v čase od
6.00 h do 14.00 hod..

Do nádoby je povolené ukladať pokosenú trávu, seno, kvety, drevnú štiepku, piliny,
malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burinu. (Nie v igelitových vreckách).
Do nádoby je zakázané ukladať odpad živočíšneho pôvodu a kosti (mäso, mliečne
výrobky, ryby), tekuté zvyšky jedál, koláče, pečivo, kartóny, jedlé tuky, oleje, noviny
a letáky, plienky, stavebný odpad, kamenivo, uhynuté zvieratá, exkrementy.
Nádoba na biologicky rozložiteľný odpad má hnedú farbu a je označená štítkom BIO.
Vývoz odpadu zabezpečí spol. EKOBARD, a.s. podľa termínov, ktoré sú uvedené v kalendári
triedeného zberu a taktiež aj na webovej stránke mesta www.bardejov.sk. Po pridelení nádoby
už nebude možné do vriec ukladať zelený odpad. Občanom naďalej na zelený odpad slúži aj
zberný dvor na Štefánikovej ulici, kde je možnosť priniesť najmä konáre, alebo priamo do
kompostárne v katastri obce Komárov.
Obstaraním potrebnej techniky, nádob a výstavbou Regionálneho centra biologicky
rozložiteľných odpadov sa zintenzívni a zefektívni triedený zber BIO, zníži sa ekonomické
zaťaženie pri nakladaní s komunálnymi odpadmi, obmedzí sa skládkovanie a vznik
nelegálnych skládok. Prostredníctvom spol. Ekobard, a.s. budú distribuované do poštových
schránok informačné materiály o novom systéme zberu biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov – viď. príloha č. 1.
V tejto súvislosti bude aktualizovaný aj „Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi
v meste Bardejov“ – viď príloha č. 2, ktorý je zverejnený na webovom sídle mesta.

Dopad zmien a doplnkov VZN na rozpočet mesta:
Návrh zmien a doplnkov VZN má priamy dopad na rozpočet mesta v novozavedenej položke
ŽP - Na nakladanie s BRO - prevádzkové náklady, podľa projekčných nákladov pôjde o sumu
118 229,40,- €/rok bez DPH. Súčasne sa znížia náklady za BIO odpad, ktorý nebude zneškodnený na
skládke, kde náklady činia 29,60,- €/tonu, čo pri projektovanom množstve 4000 t/rok, predstavuje
118 400 €/rok/bez DPH. Úspora bude závisieť od efektivity zberu BIO a reálnych prevádzkových
nákladov na zber a spracovanie BIO.

Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bardejov č. 163/2016
o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Časti 3.7,odseky 3, 4 a 5, sa menia a dopĺňajú nasledovne (zmena je zvýraznená hrubou
červenou farbou):
3.7 - Nakladanie s biologickými rozložiteľnými komunálnymi odpadmi
3. Mesto umožňuje na zber BRKO zo záhrad, parkov a cintorínov v prípade individuálnej
bytovej výstavby nádoby a kompostovacie zásobníky:
- nádoba o objeme 120 litrov pre každú domácnosť s označením „BIO“, s vývozným
intervalom 1 krát za 14 dní od marca do novembra,
- s individuálnym kompostovaním bez vývozného cyklu,
- je možné odovzdávať na zbernom dvore.
4. Do BIO nádob BRKO zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité
ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
5. Do BIO nádob BRKO zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: zvyšky jedál, kamene, cigaretový
ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod. odpady živočíšneho pôvodu a kosti (mäso, mliečne
výrobky, ryby), tekuté zvyšky jedál, koláče, pečivo, kartóny, jedlé tuky, oleje, noviny a letáky,
plienky, stavebný odpad, kamenivo, uhynuté zvieratá, exkrementy.

2. Vkladá sa nová časť 3.17 a pôvodné časti 3.17 a 3.18 sa prečíslujú na 3.18 a 3.19:
3.17 - Prevádzkovanie kompostárne
1. Mesto má pre občanov mesta platiacich za odpad miestny poplatok za komunálne a drobné
stavebné odpady zriadený zberný dvor v areáli kompostárne v k.ú. Komárov.
2. Zberný dvor v areáli kompostárne sa prevádzkuje v dňoch: pondelok až piatok (mimo
štátnych sviatkov) a v čase: od 6:00 do 18:00 hod.
3. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať biologicky rozložiteľný komunálny
odpad v rozsahu triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu ustanovenom v tomto
nariadení mesta.
3. Časti 4.3 Záverečné ustanovenia vkladá nový odsek 9:
9. Návrh zmien a doplnkov tohto všeobecne záväzného nariadenia bol schválený
uznesením MsZ v Bardejove č. .... /2019 zo dňa 27.06.2019 a nadobúda účinnosť po jeho
vyvesení na úradnej tabuli mesta od 01.08.2019.
Prílohy:
• č. 1- Informačného spravodaj
• č. 2 - novelizovaný „Manuál nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bardejov“

Zmesový komunálny odpad

Drobný stavebný odpad

Interval vývozu: 1 krát za týždeň pre individuálnu
bytovú výstavbu (ďalej len IBV)
a 2 až 4 krát za týždeň pre komunálnu bytovú
výstavbu (ďalej len KBV)

Interval vývozu: množstvový zber drobných
stavebných odpadov – priebežne. Zber je samostatne
spoplatnený 0,02 € / kg
Miesto zberu: zberný dvor

Druh nádoby: čierne plastové a kovové 110, 240
a 1100 litrové nádoby
Zbiera sa: len zmesové komunálne odpady, ktoré sa
nedajú ďalej triediť.
Nezbiera sa: do týchto nádob je zakázané ukladať
akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady
(zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky
triedeného systému zberu, nebezpečné odpady,
biologicky rozložiteľný odpad, ako aj iné odpady.

Zbiera sa: len vytriedené drobné stavebné odpady
Nezbiera sa: nevytriedené stavebné odpady, odpady
s obsahom škodlivých látok, odpady s obsahom
zmesového komunálneho odpadu, či zložiek
triedeného zberu odpadov

Papier

Plasty

Interval vývozu: 1 krát za mesiac pre IBV a 2 krát za
mesiac pre KBV a formou školského zberu

Interval vývozu: 2 krát za mesiac pre IBV a
4 krát za mesiac pre KBV

Druh nádoby: IBV -modré 110 litrové vrecia, resp.
nádoba a KBV - modré 1100 litrové kontajnery

Druh nádoby: IBV -žlté 110 litrové vrecia, resp. nádoba
a KBV - žlté 1100 litrové kontajnery

Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy,
kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka,
papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy,
plagáty, pohľadnice, baliaci papier ... .

Zbiera sa: fólie, tašky, vedrá, fľaše od nápojov,
kozmetických a čistiacich prípravkov, prepravky fliaš,
tégliky od jogurtov, hračky, penový polystyrén,
poháriky z automatov a iné plastové nádobky ... .

Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované
materiály (napr. tzv. tetrapakové obaly), voskovaný
papier, papier s hliníkovou fóliou, silne znečistený, či
mastný papier, kopírovací papier ... .

Nezbiera sa: obaly znečistené chemikáliami a olejmi,
viacvrstvové kombinované materiály, hrubo
znečistené plasty, podlahové krytiny, guma, molitan
a pod ... .

Sklo

Interval vývozu: 1 krát za mesiac pre IBV a
2 krát za mesiac pre KBV
Druh nádoby: IBV -zelené 110 litrové vrecia, resp.
nádoba a KBV - zelené 1100 litrové kontajnery
Zbiera sa: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety
zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových
a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z
okuliarov ... .
Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán,
keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše
z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky,
žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou,
farbami, potravinami) ... .

Textil a šatstvo

Interval vývozu: podľa potreby, min. 1 x za mesiac
Druh nádoby: špeciálny kovový kontajner na zber
textilu a šatstva
Zbiera sa: čisté a suché šatstvo a textil (všetky druhy
odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky,
doplnky k oblečeniu (čiapky, šály), prípadne iné druhy
šatstva a textilu ... .
Nezbiera sa: znečistené a mokré šatstvo ... .

Kovy a Viacvrstvové kombinované
materiály

Interval vývozu: 1 krát za mesiac pre IBV a
2 krát za mesiac pre KBV
Druh nádoby: IBV -žlté 110 litrové vrecia, resp. nádoba
a KBV - žlté 1100 litrové kontajnery
Zber spolu s Plastom
Zbiera sa: kovový šrot, farebné kovy, hliník, hliníkový
obal, konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z
potravín zbavené obsahu, plechovky z nápojov ...
a viacvrstvové obaly od mlieka a iných mliečnych
výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, piva
kozmetiky ... .
Nezbiera sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla,
farbami a rôznymi chemickými látkami, či olejmi...
a znečistené VKM,.

BIO odpad zo záhrad

- Interval vývozu: 1 krát za 14 dní od marca do
novembra z nádob na BIO, bez vývozu
v kompostovacích zásobníkoch a na zbernom
dvore
- Druh nádoby: IBV nádoba o objeme 120 litrov
s označením „BIO“, kompostovacie zásobníky
alebo veľkoobjemové kontajnery na zbernom
dvore
Zbiera sa: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo
strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá
burina, pozberové zvyšky z pestovania, ovocie a
zelenina, piliny, drevná štiepka, drevný popol ... .
Nezbiera sa: odpady živočíšneho pôvodu a kosti
(mäso, mliečne výrobky, ryby), tekuté zvyšky jedál,
koláče, pečivo, kartóny, jedlé tuky, oleje, noviny
a letáky, plienky, stavebný odpad, kamenivo, uhynuté
zvieratá, exkrementy.

BIO kuchynské odpady

Jedlé oleje a tuky

Povinnosť zavedenia a zabezpečenia vykonávania
triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný
kuchynský odpad sa nevzťahuje pre mesto Bardejov,
nakoľko sa preukázalo, že je to ekonomicky
neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto
odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho
poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej
hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Interval vývozu: 2 krát za rok a priebežne na zbernom
dvore alebo na benzínových pumpách

Zbiera sa spolu so zmesovým komunálnym odpadom.

Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné oleje
a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu,
či na prípravu jedla ... .

Objemný odpad

Odpady s obsahom škodlivín

Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok a priebežne
na zbernom dvore

Interval vývozu: minimálne 2 krát za rok a priebežne
na zbernom dvore

Druh nádoby: veľkoobjemové kontajnery
rozmiestnené na území mesta a na zbernom dvore

Spôsob odovzdania: priamo do zberového vozidla
a na zberný dvor

Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou
veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na
zmesový odpad v obci ... .

Zbiera sa: použité batérie a akumulátory, odpadové
oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá,
živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky,
pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín
a drevín, handry a rukavice znečistené olejom,
farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami ... .

Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený zber
odpadov, BIO odpady a odpady s obsahom škodlivých
látok ... .

Druh nádoby: PET fľaše a iné nádoby
Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky
nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky
margarínov, masla, či tuku ... .

Nezbiera sa: zmesový komunálny odpad, triedený
zber odpadov, BIO odpady... .

Batérie a akumulátory

Elektroodpad

Interval vývozu: priebežne na zbernom dvore,
v rámci spätného zberu a na zbernom mieste

Interval vývozu: priebežne na zbernom dvore a
v rámci spätného zberu

Druh nádoby: špeciálne kontajnery na zbernom
dvore, alebo v obchodoch na výmennom základe

Druh nádoby: špeciálne kontajnery na zbernom
dvore, alebo v obchodoch na výmennom základe

Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tuškové, ...)
a automobilové batérie a akumulátory ... .

Zbiera sa: žiarovky, žiarivky, svietidlá, televízory,
rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná
technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky,
variče, ohrievače, kávovary, práčky, chladničky,
elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné
klimatizačné zariadenia ... .

Nezbiera sa: priemyselné batérie a akumulátory, iné
odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné
batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny
odpad ... .

Nezbiera sa: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady
s obsahom škodlivých látok ako sú samotné
elektrodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom,
zmesový komunálny odpad ... .

Odpadové pneumatiky

Interval vývozu: priebežne na zbernom dvore a
v rámci spätného zberu - odovzdať distribútorovi
pneumatík – predajcovi pneumatík, či pneuservisu.
Druh nádoby: na vymedzenom skladovom mieste
na zbernom dvore, alebo na vymedzenom
skladovom mieste u distribútora pneumatík –
predajcu pneumatík, či pneuservisu

Manuál nakladania
s komunálnymi odpadmi
v meste Bardejov

Lieky

Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky je
potrebné odovzdávať do verejných lekární.

Vypracované v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením mesta Bardejov
č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a
drobnými stavebnými odpadmi

Vypracoval: Odpadový hospodár s.r.o.
Upravil: Mestský úrad v Bardejove

