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I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATE�OVI 

I.1. Meno 

       Mesto Bardejov 

I.2. I�O    

00 321 842 

I.3. Sídlo 

Radni�né námestie �.16, 085 01  BARDEJOV 

I.4. Meno, priezvisko, adresa, tel.�. a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu 

obstarávate�a: 

 MUDr. Boris Hanuš�ak, primátor 

 Mesto Bardejov, Radni�né námestie 16, 085 01 Bardejov 

 telefón: 054 / 4862 122   e-mail:  bardejov@bardejov.sk 

I.5. Meno, priezvisko, adresa, tel.�. a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej 

možno dosta� relevantné informácie o navrhovanej �innosti a miesto na konzultácie 

Milan Klimek, odbor životného prostredia 

MsÚ v Bardejove  

Radni�né nám. �. 16 

085 01 Bardejov 

e-mail: milan.klimek@bardejov.sk   tel: 054 / 4862 163 

         

Ing. Marek Hrab�ák,  spracovate� zámeru 

osved�enie �. 612/2014/OEP o odbornej spôsobilosti pod�a zákona �. 24/2006 Z.z. 

osved�enie �. 6843/2013 o odbornej spôsobilosti pod�a zákona �. 39/2013 Z.z. 

osved�enie �. 01/14/P-3.3 o odbornej spôsobilosti pod�a zákona �. 223/2001 Z.z. 

Geosofting, spol. s r.o.  

 Solivarská 28 

 080 05 Prešov 

 email: geosofting@stonline.sk                   tel: 0903 141 550 
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II. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVANEJ �INNOSTI 

II.1. Názov 

Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov 

II.2. Ú�el 

Ú�elom navrhovanej �innosti je vybudovanie nového zariadenia na komplexné 

nakladanie s komunálnymi odpadmi mesta Bardejov. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi 

vznikajúcimi na území mesta je v zmysle § 81 odst. 1 zákona �. 79/2015 Z.z. o odpadoch 

zodpovedné mesto Bardejov. Z tohto dôvodu sa mesto rozhodlo vybudova� novú prevádzku na 

svojom území, kde bude zabezpe�ova� komplexné služby v odpadovom hospodárstve. V 

súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva sa bude jedna� o zber, prepravu, prípravu a 

materiálové zhodnotenie komunálnych odpadov, ako aj zneškod�ovaním zostatkovej �asti 

zmesového komunálneho odpadu po jeho vytriedení. Celý komplex bude predstavova� systém 

pre mechanickú a biologickú úpravu komunálnych odpadov za ú�elom maximálneho 

zhodnotenia KO a odklonenia od ich zneškod�ovania na skládke. Po dobudovaní celého 

komplexu zariadenia bude prevádzka slúži� na zber  a zhromaž�ovanie komunálnych odpadov 

pred ich zhodnotením alebo zneškodnením, dotrie�ovanie vyseparovaných druhov odpadov, 

úprava komunálnych odpadov (drvenie, sitovanie, triedenie, lisovanie a pod.) pred ich  

zhodnotením alebo zneškodnením, zhodnocovanie vybraných druhov BRO z KO.  

Rozdelenie výstavby z �asového h�adiska na etapy: 

1. výstavba areálu zariadenia na komplexné nakladanie s odpadmi: administratívna 

budova, spevnené plochy a parkoviská, sklady a garáže, inžinierske siete a dopravná 

infraštruktúra, váha, oplotenie. 

2. výstavba zariadení na zhodnocovanie BRO: izolované plochy, technológia na aeróbnu 

fermentáciu, stroje a zariadenia 

3. výstavba zariadení na materiálové a energetické zhodnocovanie KO: separa�ná hala, 

triediaca technológia, linka na drvenie suchých odpadov a výrobu TAP (RDF). 
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II.3. Užívate�

Vlastníkom a užívate�om navrhovaného zariadenia bude mesto Bardejov 

prostredníctvom poverenej mestskej spolo�nosti. 

II.4. Charakter navrhovanej �innosti 

Predmetom navrhovanej �innosti je výstavba a prevádzka zariadenia na komplexné 

nakladanie s odpadmi mesta Bardejov a prípadne aj okolité obce. Vlastné zariadenie bude tvori�

súbor stavebných a technologických objektov, ktoré sú podrobnejšie popísané v kapitole II.8.  

Navrhovaný zámer výstavby zariadenia na zber a úpravu odpadov je novou �innos�ou v 

území. Sp��a kritéria pod�a § 18 ods. 2 písm. b zákona �. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov 

na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a pod�a prílohy �. 8 tohto zákona je zaradený do: 

kategórie �. 9: Infraštruktúra  

položka �. 6:   Zhodnocovanie ostatných odpadov okrem zhodnocovania 

odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných 

odpadov �as� „B“ - zis�ovacie konanie. 

Navrhovaná �innos� v zmysle tohto zákona podlieha zis�ovaciemu konaniu pri kapacite 

zariadenia nad 5 000 t za rok. Navrhovate� vypracoval tento zámer v jednom lokalitnom 

variantnom riešení a tiež tzv. nulový stav, keby sa uvedená �innos� nerealizovala.  

II.5. Umiestnenie navrhovanej �innosti  

Kraj:    Prešovský 

Okres:   Bardejov 

�íslo okresu:  701 

Obec:    Bardejov 

Katastrálne územie: Bardejovská Nová Ves 

Parcelné �íslo:   

KN-C �. 523,  výmera  27 086 m2,  orná pôda,  LV nezaložený 

KN-C �. 526/1,výmera  31 273 m2,  t.t.p.,   LV nezaložený 
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KN-E �. 510,  výmera  25 683 m2,  orná pôda,  LV 393 - Diky Jozef 

KN-E �. 511/1,výmera  10 710 m2,  orná pôda,  LV 1475 - Mesto Bardejov 

KN-E �. 511/2,výmera    5 688 m2,  orná pôda,  LV 948 - Pa�a Jozef 

KN-E �. 511/3,výmera    3  015 m2,  orná pôda,  LV 1475 - Mesto Bardejov 

KN-E �. 511/4,výmera    5 876 m2,  orná pôda,  LV 127 - Delejová Veronika  

KN-E �. 511/5,výmera    5 789 m2,  orná pôda,  LV 831 - Šmil�áková Henrieta 

KN-E �. 511/6,výmera    5 620 m2,  orná pôda,  LV 560 - Kendra Jozef 

  

 Navrhovaná prevádzka zariadenia bude umiestnená mimo zastavané územie miestnej 

�asti Bardejov - Bardejovská Nová Ves,  vpravo od cestnej komunikácie III. triedy Bardejov – 

Komárov. Vzdialenos� od najbližšej obytnej zóny je cca 1 000 m a od mestskej �OV je 650 m. 

  

II.6. Preh�adná situácia umiestnenia navrhovanej �innosti 

Širšie okolie navrhovanej �innosti je na obr.�. 1 na nasledujúcej strane a v prílohe �. 

1a 2 tohto zámeru. 

II.7. Termín za�atia a skon�enia výstavby a prevádzky navrhovanej �innosti 

        Za�atie výstavby:♣  2016 

        Ukon�enie výstavby:  2017 

        Za�atie prevádzky:  2017 

                   Ukon�enie prevádzky:            nie je ur�ené 

�

�

                                                      

♣
 Zahájenie výstavby je podmienené získaním finan�ných prostriedkov formou dotácie zo štrukturálnych 

fondov EU.
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II.8. Stru�ný opis technického a technologického riešenia. 

Zariadenia na mechanicko – biologickú úpravu odpadov (MBU) sa v odpadovom hospodárstve 

používajú už skoro dvadsa� rokov. Primárne sú zamerané na úpravu a spracovanie 

komunálnych (MSW) �i presnejšie netriedených domových odpadov (HW). V našom 

stredoeurópskom priestore sa prvé zmienky o týchto prevádzkach objavili zhruba pred desiatimi 

rokmi. Pod pojmom mechanicko – biologická úprava odpadov sa rozumie také spracovanie 

zmesového komunálneho odpadu, ktoré povedie k jeho stabilizácií a tiež k redukcii kone�ného 

objemu. Stabilizáciou sa pod�a dokumentu EK (DG.ENV.A.2) rozumie zníženie rozkladných 

ú�inkov bioodpadov z komunálnych odpadov, ktoré sa prejaví napr. minimalizáciou zápachu �i 

poklesom respira�nej aktivity pod stanovenú hranicu. Takto stabilizovaný odpad sa už 

nepovažuje za biologicky rozložite�ný odpad v zmysle smernice o skládkach odpadov. 

Základným kritériom pre posúdenie výslednej efektívnosti biologickej úpravy zmesového 

komunálneho odpadu je jeho výsledná stabilizácia. Tu môžeme mera� ako stratu žíhaním, ale 
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�astejšie sa posudzuje stabilita výsledného odpadu po MBU pomocou kritérií ako respira�ná 

aktivita (5 mg O2.g
-1) alebo tvorba bioplynu za 21 dní (20 L/g odpadu). 

V Nemecku je od roku 2005 zakázané skládkova� neupravený zmesový komunálny 

odpad. Ak nie je tento odpad energetický zhodnotený v spa�ovni odpadov, musí by� pred 

kone�ným zneškodnením na skládke najprv stabilizovaný = upravený pomocou MBU 

zariadenia. Jedným z hlavných cie�ov takejto úpravy komunálnych odpadov je predovšetkým 

zníženie celkového objemu skládkovaného odpadu a potom tiež obmedzenie negatívnych 

ú�inkov tohto odpadu: produkcie skládkového plynu, emisie zne�istenia do priesakových vôd 

a výsledná stabilita telesa skládky. Významným benefitom produktov MBU je aj potom energia 

z bioplynu a tiež vyseparované recyklovate�né odpady alebo energetický vysoko kvalitné 

alternatívne palivo (RDF = TAP). Celý proces mechanicko - biologickej úpravy odpadov je 

založený na rôznych kombináciách fyzikálnych (drvenie, sitovanie, triedenie) a biologických 

postupov (aeróbny alebo anaeróbny rozklad biohmoty) úpravy odpadov. Výsledným produktom 

sú oby�ajne tri oddelené frakcie: 

• �ahký alebo suchý podiel = prevažne obalový materiál (plasty, papier),  

• �ažký alebo vlhký podiel = biomasa 

• zvyšok ur�ený na skládkovanie 

Pod�a aktuálneho zostavenia technologického modulu zariadenia sú potom výsledným 

produktom rôzne vytriedené zložky recyklovate�ných odpadov (papier, plasty, sklo, kovy) a 

biohmota ur�ená na fermentáciu a/alebo  výrobu bioplynu s následným energetickým využitím. 

Vzh�adom na kvalitu vyseparovaných zložiek sa �astejšie zo suchého podielu vyrába tzv. tuhé 

alternatívne palivo TAP = RDF s následným možným energetickým využitím.     

 Technologické zariadenia sú neustále vyvíjané a nové linky sú stále ú�innejšie 

a efektívnejšie vo svojom procese. Materiálové toky sú tak závisle od ú�innosti konkrétneho 

zariadenia a pohybujú sa zhruba  v tretinových pomeroch výsledných frakcií. Mechanická �as�

technológie je tak prevažne zameraná na odstránenie využite�ných zložiek recyklovate�ných 

odpadov a pozostáva z rôznych kombinácií vibra�ných alebo rota�ných sít, triedi�ov, 

pneumatických systémov a tiež drvi�ov alebo lisov. Najnovšie technologické zariadenia dokážu 

dokonca pomocou infra�idiel spo�ahlivo oddeli� napr. PVC alebo PET odpady od ostatných 

plastov. �ažšia vlhká �as� vypadáva zo systému ako podsitný materiál a kon�í ako biohmota pri 

následnom aeróbnom alebo anaeróbnom rozklade. Vzh�adom na možnú kontamináciu 
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biohmoty �ažkými kovmi alebo  inými polutantmi pochádzajúcimi zo zmesového komunálneho 

odpadu sa najjednoduchšie aeróbne kompostovanie používa relatívne menej. Výsledný 

kompost totiž nemusí vyhovova� prísnym požiadavkám na kvalitu hnojív a jeho následné 

využitie je potom možné len ako energo-kompost pri energetickom využití alebo ako 

priemyselné komposty pri rekultiváciách území. �astejšie sa preto využíva anaeróbna 

fermentácia v rôznych stup�och (1-2-3) spracovania a technológii.  

Cie�om MBU zariadenia je získa� tri frakcie – recyklovate�né druhotné suroviny, 

organickú frakciu z bioodpadov na �alšie využitie pomocou klasickej fermentácie a suchú 

frakciu z obalových odpadov ur�enú na energetické zhodnotenie.  Po stanovení týchto cie�ov 

bolo možné pristúpi� k plánovaniu jednotlivých technologických modulov. Pre komunálne 

odpady mesta Bardejov s priemernou  produkciou 13 000 t/rok t.j. 52 t/de� je o�akávané 

zloženie jednotlivých produktov MBU nasledovné: 

• cca 30 % biohmota na anaeróbnu digesciu a/alebo aeróbne kompostovanie 

• cca 27 % zvyškový zmesový komunálny odpad na zneškodnenie 
• cca 25 % suché TAP (RDF) ako alternatívne palivo 

• cca 18 % materiálovo recyklovate�né zložky z KO 

Obrázok 2: Dovoz zmesového  komunálneho odpadu do MBU.
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Obrázok  3 – 6: „Vlhký“ podiel – separácia a spracovanie bioodpadov z MSW. 

Najdôležitejším prvkom tohto zariadenia je patentovaný vysokotlakový extrúder, ktorý 

výrobca prirovnal ku klasickému lisu na cesnak. Odpad dovážaný klasickými zberovými 

vozidlami je pomocou �elného naklada�a najprv plnený do ve�ko rozmerového drvi�a 

a následne sústavou vibra�ných a rota�ných sít je oddelená suchá a rozmernejšia �as� odpadu. 

Podsitná a vlhká frakcia sa dostáva do extrúdera, kde je pomocou tlakového lisu pretlá�aná cez 

otvory do homogenizátora. Tu sa výsledná organická „pasta“ mieša vo vhodnom pomere 

s vodou a vstupuje už ako klasická surovina do externého fermentora, kde dochádza k procesu 

organického rozkladu za vzniku bioplynu.  Vý�ažnos� bioplynu je okolo 160-200 m3/t pri vyše 60 

% podiele CH4. Plyn sa spa�uje v kogenera�nej jednotke za výroby elektrickej energie 

dodávanej do siete, teplo je využívané na sušenie produktov a v technologickom procese.  

Suchá nadsitná frakcia sa po prvotnom oddelení od biohmoty dostáva do druhotného 

triedenia, kde sa opä� pomocou elektromagnetov, vibra�ných stolov, rôznych sít, 

pneumatických triedi�ov ako aj infra�erveného a manuálneho triedenia odde�ujú recyklovate�né 
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druhotné suroviny-  jedna sa predovšetkým o kovy, hliníkové plechovky, PET f�aše a PE-fólie. 

Naopak – ako nežiaduca prímes pre výsledne RDF palivo sú osobitne separované tzv. tvrdé 

plasty (PVC), ktoré sú následne skládkované. Po poslednom drvení je výstupom jemná 

energetická frakcia, ktorá je žiadaným palivom. Jej energetická hodnota sa pohybuje okolo 13-

15 000 kJ/kg, vlhkos� do 25 %  a objemová hmotnos� okolo 0,5-0,8 t/m3. 

Obrázok 7 – 10: „Suchý“ podiel – separácia druhotných surovín a výrobaRDF paliva z MSW. 

Samostatnú �as� riešenie odpadového hospodárstva predstavuje nakladanie s oddelene 

zbieraným biologicky rozložite�ným odpadom zo záhrad a parkov a mestskej zelene. Tento tzv. 

„green“ t.j. suchý BRO bude samostatne zhodnocovaný pomocou aeróbnej technológie na 

kompost. Pod�a výšky dostupných finan�ných prostriedkov je možné uvažova� so základnou  

alternatívou kompostovania na hromadách, alebo komplexnou alternatívou v uzavretých 

boxoch. 
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Otvorené boxy:  D�žka zdržania v boxe  4 týždne 

Cyklus sa opakuje  13x ro�ne 

Prevzduš�ovanie  a prekopávanie naklada�om 

�

Prekrytie geotextíliou: Zabezpe�enie odpadu pred poveternostnými vplyvmi 

Zabezpe�enie zníženia výskytu pachových emisií 

Biologický rozložite�ný odpad bude priamo 

navážaný  do boxov, kde bude prevetrávanie po celú 

dobu kompostovania. Kompostovací režim je riadený 

riadiacou jednotkou pri každom dúchadle  na základe 

parametrov obsahu kyslíka v tejto frakcii snímaných 

zapichovanou sondou a korigovaný ešte prípadne 

teplotou hromady. V prípade malej porozity materiálu 

=> 20% bude nutné hromadu po�as kompostovania raz prehodi� – rozvo�ni�.Centrifugálne 

dúchadlo pre vetranie je umiestnené na zadnej opornej stene a privádza �erstvý vzduch do 

drenážneho kanálu pod hromady. Vzduch sa rozvádza rovnomerne pod hromadami a to 

zais�uje optimálne zásobovanie kyslíkom v komposte.  
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Alternatíva  B: 

Komplexné  riešenie – zakrytované boxy s prevzduš�ovaním a filtráciou 

Uzavreté boxy:   Nadstavbou prekrytá betónová konštrukcia

Riešia uzavretý proces stabilizácie bez úniku pachových emisií 

Filtrácia:   Zabezpe�ená  biologickým filtrom

Rekuperácia: Použitie dvojitej membrány strechy a ventilácia zohriateho 

vzduchu do vnútorného prostredia  




�vojitá membrána strechy funguje na jednej strane ako slne�ný kolektor, kde je vzduch 

ohrievaný zvrchu slne�nou energiou, zospodu je ohrievaný vzduchom z hromady, ktorá má 

teplotu takmer 80°C. Ventila �ným systémom a riadiacim systémom je možné prevzduš�ova�

hromadu v boxe aj teplým vzduchom z okolitých hromád. Toto riešenie je vhodné i v prípade, že 

v podsitnej frakcii je zna�né množstvo výhrevnej frakcie, ktorú je možné mechanickým 

spôsobom oddeli� a použi� ako náhradné palivo.  

V prípade ve�kej vlhkosti zmesového  komunálneho odpadu a tým nízkej výhrevnosti 

nadsitnej frakcie, je možné preddrvený odpad najskôr v týchto boxoch vysuši�, resp. zníži�

vlhkos� a až potom oddeli� nadsitnú frakciu.V prípade, že nie je nutné dosiahnu� na výstupe  

AT4, je možné dobu prevetrávania odpadu so zrnitos�ou 0 až  30 mm  skráti� až na dva týždne.  

Pri biologickej stabilizácii podsitnej frakcie nám regulácia prevádzky vetrania 

vytriedeného komunálneho odpadu umož�uje skráti� dobu kompostovania niekedy až na 2 

týždne. Približne po 10 d�och vetrania cca  hod/denne je už produkt vo fáze tvorby humusu, 

hladina kyslíku je stabilná a jeho spotreba je už nulová. 
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II.9. Zdôvodnenie potreby navrhovanej �innosti v danej lokalite  

Mesto Bardejov ako pôvodca komunálneho odpadu na území mesta sa rozhodlo 

komplexne zabezpe�i� nakladanie s týmto druhom odpadu vo vlastnej réžii. Hlavným cie�om je 

vybudova� prevádzku zariadenia, kde jednotlivými technologickými krokmi a postupmi dôjde k 

mechanicko - biologickej úprave komunálneho odpadu, jeho pretriedeniu a vyseparovaniu 

zhodnotite�ných zložiek. Rozdelením na "suchú"  a "mokrú" zložku a následným spracovaním 

týchto samostatných  prúdov dôjde k zhodnoteniu podstatnej �asti pôvodného zmesového 

komunálneho odpadu a �alej bude odovzdaný ako surovina / materiál pre �alšie využitie alebo 

spracovanie (kompost, TAP palivo). Zostatkový zvyškový produkt bude následne odvezený na 

zneškodnenie na najbližšiu skládku nie nebezpe�ných odpadov.  Mesto tým sleduje pozitívny 

trend zvyšovania využitia komunálneho odpadu a zárove� redukciu množstva skládkovaného 

odpadu. 

Navrhovaná lokalita bola vybraná ako najvhodnejšie miesto pre umiestnenie takéhoto 

komunálneho zariadenia z h�adiska vlastníctva mesta k pozemkom a parcelám. Táto lokalita je 

dostato�ne blízko mesta ako producenta komunálneho odpadu, �ím odpadnú logistické presuny 

a náklady na prepravu tohto odpadu do vzdialenejších lokalít. Zárove� je v dostato�nej 

vzdialenosti od obytnej zóny mestskej �asti, v zóne ur�enej územným plánom ako priestor pre 

priemyselný park pre výrobu a podobné využitie územia. V bezprostrednej blízkosti navrhovanej 

lokality sa nachádza štátna cesta ako aj navrhovaný cestný obchvat miestnej �asti Bardejovská 

Nová Ves, ktorý umožní priame napojenie areálu zariadenia na dopravnú sie� mimo obytnej 

zóny. Bezprostredná blízkos� mestskej �OV, vodovodu ako aj ne�aleké vedenie VN 22 kV 

umožní priame napojenie zariadenia na tieto inžinierske siete bez zbyto�ných nákladov a 

vyvolaných investícií. Vybraná lokalita je mimo zátopového územia vodného toku Top�a a 

nezasahuje ani do žiadnych ochranných pásiem minerálnych vôd alebo vodných zdrojov. 

V dostato�nej vzdialenosti sa nachádza ŠPR vyhlásená za ú�elom ochrany špecifického 

spolo�enstva lokálne významnej mokrade. Záujmové územie je mimo ochranného pásma tejto 

mokrade. 

II.10. Celkové náklady (orienta�né) 

Celkové investi�né náklady neboli zatia� podrobnejšie vy�íslené. Orienta�ne 

predpokladáme ich výšku cca 5 mil. EUR 
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II.11. Dotknutá obec 

 Mesto Bardejov 

Radni�né námestie �. 16 

  085 01  Bardejov 

II.12. Dotknutý samosprávny kraj 

 Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

 Námestie mieru �. 2, 080 01 Prešov  

II.13. Dotknuté orgány 

Okresný  úrad v Bardejove 

Dlhý rad 16,  085 77  Bardejov 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva  

Kuzmányho 18,  085 01   Bardejov 

Okresné riadite�stvo hasi�ského a záchranného zboru v Bardejove 

Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

II.14. Povo�ujúci orgán 

Okresný  úrad v Bardejove,  

Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

Spolo�ný stavebný úrad Sveržov 

Dlhý rad 16, 085 01  Bardejov 

II.15. Rezortný orgán 

  

Ministerstvo životného prostredia SR 

Námestie 	udovíta Štúra �. 1 

812 35  Bratislava  
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II.16. Druh požadovaného povolenia navrhovanej �innosti  

- Stavebné povolenie pod�a Zákona �. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 

- Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov pod�a 

zákona �. 223/2001 Z.z. (79/2015Z.z.) o odpadoch v znení neskorších 

predpisov 

II.17. Vyjadrenie o predpokladaných vplyvoch navrhovanej �innosti presahujúcich 

štátne hranice 

Navrhovaná �innos� nebude ma� vplyv na životné prostredie presahujúci štátne hranice 

ani po�as výstavby, ani po�as prevádzky. 
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III.1. CHARAKTERISTIKA  PRÍRODNÉHO PROSTREDIA 

   1.1 Všeobecná charakteristika

Mesto Bardejov je okresným mestom. Okres Bardejov sa rozprestiera 

v severovýchodnej �asti Slovenska, v Prešovskom kraji. Tvorí územie horného Šariša. Na 

severe hrani�í okres Bardejov s Po�skom, zo západu na východ postupne s okresmi Stará 

�ubov�a, Sabinov, Prešov a Svidník. Svojou rozlohou 937 km2 je druhým najvä�ším okresom 

Prešovského kraja. Hustota osídlenia na 1 km2 je len 81 obyvate�ov. K 31.12.2014 mal okres 

Bardejov 77 830 obyvate�ov, z toho 33 060 obyvate�ov žilo v okresnom meste Bardejov, 

ostatných 44 770 obyvate�ov (57,5 % obyvate�stva) býva v 85 obciach, prevažujú obce do 

1000 obyvate�ov. 

Posudzovaná lokalita sa nachádza v meste Bardejov, v katastrálnom území mestskej 

�asti Bardejovská Nová Ves. Mestská �as� Bardejovská Nová Ves sa nachádza 

severovýchodne od centra mesta Bardejov. 

 1.2 Geografické pomery dotknutého územia 

Územie širšieho okolia hodnotenej lokality patrí pod�a geomorfologického �lenenia 

Slovenska (Atlas SR, 2002) do oblasti Nízke Beskydy a jej celku Ondavská vrchovina. Táto 

sa vyzna�uje dos� nepravidelným striedaním chrbtov, kratších masívov a zníženín. Ploché 

chrbty tvorené pieskovcovým súvrstvím majú pomerne konštantné výšky. Územie v rámci 

širšieho okolia je charakterizované erózno-denuda�ným, plana�no-fluviálnym reliéfom 

rozrezanej planiny. Výraznejšie sa tieto procesy prejavujú najmä v málo odolnom prostredí 

ílovcových súvrství, v ktorom sa vymodelovali menšie kotliny a brázdy, zvýraznené mladými 

tektonickými poruchami. Medzi najvýznamnejšie patria Raslavická, Stropkovská a Kurimská 

brázda.  

�
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1.3 Klimatické pomery  

Klimaticky patrí hodnotené územie do oblasti kontinentálnej teplej, okrsku teplého, 

mierne vlhkého, s chladnou zimou. Teplotné pomery v Bardejove sú v ro�nom priemere 

7,1°C a amplitúda tu dosahuje 23,5°C. Najteplejším mesiacom je júl (priemerné teploty 18°C) 

a najchladnejším je január (priemer. teploty –5,5°C ). Teploty vo vyšších �astiach územia 

klesajú úmerne s nadmorskou výškou.  

Rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2005 -1,8 -4,6 0,2 9,2 14,0 16,5 19,2 17,1 13,5 8,0 2,2 -1,3 

         Tab.�.1    Priemerné mesa�né teploty vzduchu zo stanice Bardejov (údaje SHMU)



���������	
��
	��	�
���������������������
������
	��	������
�	����

Základné informácie o sú�asnom stave životného prostredia  - kapitola III.1  – strana: 21

Obrázok 12: Klimatické oblasti okresu Bardejov, M3: mierne teplá oblas�, mierne  

teplý okrsok,  (Atlas SR 2002)

Zrážkové pomery predstavujú priemerný ro�ný úhrn 600 – 800 mm. Najvä�šie 

mesa�né úhrny zrážok sú v letných mesiacoch jún až august, ve�kou mierou sa na nich 

podie�ajú búrkové prehánky a lejaky, ktoré sú v tomto období dos� �asté a pomerne 

intenzívne.  

V množstve snehovej pokrývky nie sú podstatnejšie rozdiely v jednotlivých �astiach 

regiónu. Zna�né výkyvy z priemerného množstva snehovej pokrývky 70 – 80 cm sú v 

jednotlivých rokoch a obdobiach. Najviac snehu je vo vyššie položených horských oblastiach.  
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Tab.�.2    Priemerné mesa�né a ro�né úhrny zrážok (v mm) zo stanice Bardejov 

Vetry v týchto oblastiach sú prevažne severné hlavne severozápadné, �o je 

spôsobené hlavne orografickými pomermi v rámci východného Slovenska, zníženým 

karpatským oblúkom. Z južných smerov naj�astejšie sa vyskytuje juhovýchodný vietor. 

Pomerne �asto je aj východný vietor.. Bezveterné situácie sú zriedkavé. Z h�adiska 

za�aženia územia prízemnými inverziami patrí širšie posudzované územie medzi priemerné 

inverzné polohy. 

Po�etnos� smerov vetra (v %) 

S SV V JV J JZ Z SZ bezvetrie

9,8 6,3 8,8 21,7 7,5 4,4 9,4 27,3 4,8 

Tab.�.3: Veterná ružica pre Bardejov 

  

1.4 Geologická stavba 

Z geologického h�adiska je územie budované sedimentmi kvartéru a paleogénu. 

Kvartérne sedimenty sú reprezentované eluviálno - fluviálnym komplexom hlín a ílov 

s úlomkami pieskovca a ílovca s prechodom do hlinitokamenitých sutí. Jeho hrúbka je 2-5 m, 

v dolných �astiach svahu až do 10 m (akumulácie svahových deformácií – zosuvné 

delúvium). Paleogénne sedimenty magurského flyšu patria bystrickej litofaciálnej jednotke. 

Zastúpené sú vo vrcholovej �asti hrebe�a medzi Top�ou a Lukavicou belovežským súvrstvím 

- spodný eocén  a  v celom širšom okolí vystupuje potom  zlínske súvrstvie  - stredný eocén. 

Obidve súvrstvia sú sú�as�ou bystrickej litofaciálnej jednotky flyšového pásma.  

Belovežské súvrstvie (�. 32) sa vyvíja z podložných tvarožských hrubolavicovitých 

pieskovcov. Tenko lavicovité pieskovce a ílovce sa striedajú v pomere 1:1. Pieskovce sú 

bohaté na hieroglyfy organického pôvodu, pri�om tvoria lavi�ky v priemer 5-10 cm hrubé. 

Jemnozrnné drobové pieskovce v belovežských vrstvách majú psamitickú štruktúru 

s priemernou ve�kos�ou z�n 0,07 mm. Zrná sú hranaté, stmelené karbonátovým tmelom.  

Ílovce sú zelené, modrosivé alebo tehlovo�ervené. 

Zlínske súvrstvie (�. 31) je reprezentované lastúrnatými rozpadavými ílovcami, 

Obdobie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok

1901-1970 42 40 37 45 69 85 97 79 56 49 49 46 694 

2005 66 31 11 47 90 86 143 176 54 23 18 79 824 
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glaukonitovými a drobovými pieskovcami. Predstavujú flyšový ílovcovo-pieskovcový vývoj, 

v ktorom majú prevahu pieskovce. Vrstvy v súvrství sú uklonené do svahu so sklonom cca 

20-30 stup�ov.  

Pod�a klasifikácie priepustnosti hornín sú porušené pieskovce zlínskeho súvrstvia 

zaradené do triedy priepustnosti V-VI –slabo až dos� slabo priepustné horniny.  Ílovce 

predstavujú plastické horniny, pri ktorých sa v prípade sekundárneho porušenia pukliny 

uzatvárajú. Preto ich priepustnos� a akumula�né schopnosti sú nízke.

�

1.5 Hydrogeologické pomery 

 Posudzované územie je sú�as�ou hydrogeologického rajónu PQ110 - paleogén 

Nízkych Beskýd v povodí Tople. Paleogénne sedimenty v hodnotenom území, ich vývoj 

a úložné pomery nevytvárajú priaznivé podmienky pre tvorbu, obeh a akumuláciu vä�ších 

zásob podzemných vôd. Z flyšových hornín (ílovce, pieskovce zlínskych a belovežských 

vrstiev) za hydrogeologicky najpriaznivejšie sú považované pieskovcové komplexy zlínskych 

vrstiev s puklinovou priepustnos�ou. Ílovce predstavujú slabo priepustný komplex. 

Pieskovcový vývoj vystupuje v hodnotenom území v úzkych pruhoch. Hlavným faktorom 

podmie�ujúcim priepustnos� týchto hornín je ich porušenos�. 

Na základe analógie s preskúmanejším územím, budovaným flyšovými horninami, je 

možné predpoklada� do h�bky cca 20 –40 m tzv. plytký obeh podzemnej vody, viazaný na 

zónu podpovrchového rozvolnenia a zvetrávania. Horninové prostredie tejto zóny je spravidla 

odvod�ované su�ovými a puklinovo-vrstevnými prame�mi, s nízkou výdatnos�ou, max. 0,5 

l.s-1, priamo závislou od atmosferických zrážok, ktoré sú jediným zdrojom dotácie zásob 

podzemnej vody. Pod zónou plytkého obehu podzemnej vody do h�bky cca 100 m je 

podzemná voda viazaná na pásmo otvorených puklín – hlbší obeh, k vä�šiemu sústredeniu 

podzemnej vody tu dochádza len pri rozsiahlejšom porušení, na tektonických líniach. 

Filtra�né vlastnosti zvodneného systému pieskovcov sú v danom území v zmysle základnej 

hydrogeologickej mapy charakterizované nízkou prieto�nos�ou T = 10-4 až 10-6 m2.s-1. 

Kvartérne eluviálno-deluviálne a deluviálne sedimenty (ílovité hliny a íly, v spodných 

�astiach s úlomkami pieskovcov a ílovcov) sú ve�mi slabo priepustné. Koeficient filtrácie 

týchto sedimentov sa pohybuje v rozsahu kf = 1,5.10-8 až 3,0.10-10 m.s-1 a tieto sedimenty 

predstavujú prirodzený ochranný pokryv.

 V záujmovom území a jeho širšom okolí sa nenachádzajú využívané zdroje 

podzemnej vody, ktorých kvalita by bola ohrozená vplyvom prevádzky zariadenia.  
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1.6 Minerálne vody 

Bardejovský región je bohatý na minerálne pramene, ktoré sú viazané na flyšové 

pásmo magurského príkrovu. Vyskytujú sa tu studené uhli�ité a sírovodíkové vody. Pramene 

uhli�itých minerálnych vôd vyvierajú na križovaní pozd�žnych presunových línií SZ-JV smeru 

a s nimi rovnobežnými tektonickými líniami s prie�nymi zlomovými líniami JZ-SV smeru. Sú 

sýtené CO2 s obsahom v rozmedzí od 601 do 2308 mg.l-1. Teplota uhli�itých vôd sa pohybuje 

od 7-17 °C. Výdatnos � prame�ov dosahuje tisíciny až desatiny l.s-1.  Chemicky ide o výrazný, 

resp. nevýrazný kalcium (magnézium) bikarbonátový typ vôd (Snakov, Gaboltov, Nižný 

Tvarožec, Vyšný Tvarožec, Petrová) alebo o výrazný, resp. nevýrazný nátrium bikarbonátový 

typ (Bardejovské Kúpele, Dlhá Lúka, Cige�ka).  

Kyselky v Bardejovských Kúpe�och vyvierajú v údolí Kvašného potoka, takže sú 

rozpty�ované v jeho aluviálnych náplavoch. V juhovýchodnej �asti vyviera dolná skupina 

prame�ov z aluviálnych náplavov potoka, pod ktorými sú belovežské vrstvy 

a v severozápadnej �asti boli vody zachytené v tvarožských pieskovcoch v podloží 

aluviálnych náplavov. Celková maximálna výdatnos� žriedla sa odhaduje na 2,5 l.s-1. 

Minerálne vody z 8 kúpe�ných prame�ov „Hlavný“, „Lekársky“, „Herkules“, „Alžbeta“, „Klára“, 

„Napoleon“, „Anna“ a „Alexander“ sú využívané na lie�enie rozli�ným spôsobom. 

V okolí obce Cige�ka je na ploche 3 km2 evidovaných  22 zdrojov minerálnych vôd. 

Zdroje sú reprezentované prírodnými vývermi, kopanými stud�ami a vrtmi a sú nátrium-

bikarbonátového typu. Celková mineralizácia vody vo vrtoch sa pohybuje od 28,1 g.l-1 až po 

30,7 g.l-1, v studniach 15,6 – 20,5 g.l-1 a v prame�och 4,6 – 10,9 g.l-1. Z genetického h�adiska 

v Cige�ke sa jedná o vody marinogénne a vadózne, vzájomne sa miešajúce. Nachádza sa tu 

aj prame� so slanou jodobrómovou minerálnou vodou, ktorá sa plní do fliaš. 

�alším druhom minerálnych vôd sú vody s obsahom sírovodíka. Ide o vody nátrium-

bikarbonátové. Nachádzajú sa pri obciach K�ušov, Lukavica, Becherov a Vyšná Polianka. 

1.7 Inžiniersko-geologické pomery 

Na základe Atlasu inžiniersko-geologických máp Slovenska (Matula 1985) je širšie 

okolie posudzovanej lokality charakterizované ako región karpatského flyša, oblas� flyšových 

vrchovín (38 - Ondavská vrchovina). Pod�a tohto �lenenia môžeme v posudzovanom území 

vy�leni� nasledujúci typ rajóna:  

Si – rajón ílovcovo-prachovcových hornín 

 Rajón je vy�lenený v územiach, kde k povrchu vystupujú dobre spevnené a �asto 
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zbridli�natené jemnozrnné sedimenty – ílovce, prachovce a slie�ovce s lokálnym výskytom 

polôh a vložiek pieskovcov, zlepencov a karbonátov, príp. i kremitých sedimentárnych hornín 

chemogénneho a organogénneho pôvodu (spongolity, radiolarity a pod.). Stratigraficky sú 

v rajóne zastúpené horniny od paleozoika po spodný neogén. Rozsiahle zastúpenie majú 

najmä v pestrej pieskovcovo-slie�ovcovo-vápencovej formácii (vrchný trias a spodná krieda) 

a vo flyšovej formácii (vrchná krieda a paleogén). 

 Ílovce, prachovce a slie�ovce sú spravidla nevrstevnaté, celistvé, niekedy 

laminované alebo zbridli�natené horniny. Ak sú intenzívne zbridli�natené, obsahujú aj 

druhotne vytvorené ílové a im príbuzné materiály (napr. sericit), ktoré sú paralelne 

usporiadané a dodávajú hornine bridli�natú odlu�nos� a rozpadavos�. Prevažná �as� hornín 

má poloskalný charakter a ich pevnos� v tlaku je v rozmedzí 15–50 MPa. Niektoré 

mezozoické a staršie bridlice majú pevnos� v tlaku i vyše 50 MPa, ale miocénne i niektoré 

paleogénne ílovce, prachovce a slie�ovce majú nízku až ve�mi nízku pevnos�. Nepriaznivou 

vlastnos�ou hornín je ich nestálos� v styku s vodou a �inite�mi zvetrávania. Po odkrytí 

v zárezoch a výkopoch pomerne rýchlo zvetrávajú a došti�kovite až lístkovite sa 

rozpadávajú. 

 Horniny sú nepriepustné, �o vytvára priaznivé predpoklady pre otváranie stavebných 

jám v suchu (resp. pri malých prítokoch). Možnosti pre získanie podzemných vôd sú však 

obmedzené. Horniny rajónu prechádzajú �asto horizontálne alebo vertikálne do 

pieskovcových príp. zlepencových hornín a pri striedaní týchto horninových komplexov 

vznikajú miestami priaznivé predpoklady pre vznik horizontov podzemných vôd (miestami 

napätých). Vrchnokriedové a mladšie horniny rajónu spravidla vytvárajú znížené �asti reliéfu, 

depresie a úvaliny. Staršie horniny vystupujú najmä na svahoch pohorí, kde tvoria terén 

s miernejším sklonom, príp. sedlá. Morfologicky aktívne sú spravidla odolné kremité 

sedimentárne horniny, ktoré vytvárajú vy�nievajúce chrbty alebo menšie vyvýšeniny 

a skalky. 

 Z geodynamických javov sa uplat�uje najmä výmo�ová erózia, lokálne vznikajú resp. 

sa aktivizujú zosuvy. Naj�astejšie sa zosúva povrchová zvetraná poloha hornín (o hrúbke 3 – 

7 m), pri podrezaní svahov vznikajú vrstevné zosuvy. Významná je úloha ílovcovo-

slie�ovcových komplexov pri vzniku blokových deformácií na nich uložených vápencovo-

dolomitických príp. pieskovcovo-zlepencových masívov, ktoré svoje relatívne plastickejšie 

podložie spod seba vytlá�ajú. Zna�nú �as� územia rajónu zaberá lesný porast, menej lúky 

a pasienky, príp. po�nohospodárske pôdy (3. až 5. bonitnej triedy). Územie rajónu je ve�mi 

vhodné pre ukladanie odpadov, najmä ak sa pri povrchu územia nevyskytujú vložky 
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priepustnejších hornín. Pre bežné typy stavieb poskytuje rajón vhodné základové pôdy, pri 

náro�nejších stavbách treba po�íta� so zna�ným a nerovnomerným sadaním. V zárezoch 

komunika�ných stavieb dochádza k pomerne rýchlemu zvetrávaniu hornín a drobeniu 

úlomkov, v podloží komunikácií možno hodnoti� horniny ako zna�ne nam�zavé. 

1.8  Hydrologické údaje 

Hodnotená lokalita a jej širšie okolie patrí do povodia rieky Top�a (4-30-09). Povodie 

Tople je vodárensky využívané a záujmové územie sa nachádza v II. vonkajšom PHO 2. 

stup�a povrchového zdroja pitnej vody. Na tento ú�el je nad Bardejovom na toku 

vybudovaná ha� na odber vody pre zásobovanie. 

Rieka Top�a pramení vo výške 970 m n.m., na severných svahoch pohoria 	ergov 

pod vrcholom Min�ol. Pôvodný severný smer toku sa mení pod Malcovom na východný až 

pod Bardejov. V okolí Bardejova má tok 3 vä�šie �avostranné prítoky: Mníchovský potok, 

Moliterka a Kamenec a 2 menšie: Chotárny potok a Andrejov potok. Z pravých prítokov je to 

Šibská voda a dva menšie potoky. Andrejov potok  preteká cez Bardejovskú Novú Ves a za 

obcou sa vlieva do Tople. Posudzovaná lokalita sa nachádza v dostato�nej vzdialenosti (pod 

odberným miestom) od  toku Top�a. 

Najvyššie priemerné mesa�né prietoky rieky Top�a a jej prítokov sú v mesiacoch 

marec – apríl, najnižšie prietoky sú v septembri. 

1.9   Ložiská nerastných surovín 

Ložiská nerastných surovín  sa v okrese Bardejov, ani v okolí mesta Bardejov, 

nenachádzajú. Nachádzajú sa tu iba menšie ložiská stavebných materiálov. Sú to ložiská 

stavebného kame�a pri obciach Livovská Huta a K�ušov a ložiská tehliarskych ílov pri 

obciach Becherov, Dubinné a Marha�.  

1.10 Pôda 

Pomerná stálos� geologického podložia – flyšu podmienila jednotnos� pôd. Prevažujú 

hnedé lesné, hnedozemné a nivné pôdy. Pôdotvorný proces hnedých a lesných pôd sa 

vyzna�uje tvorbou ílu. Pôda je prevažne kamenistá a pieso�natá, najmä vo vyššie 

položených oblastiach, v stredných a nižších pásmach hlinitá. Hlina  je rozli�nej akosti 
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a farby. Na povrchu je žltá a hlbšie hnedo-sivá, hnedo-�ervená, vápnito-biela a zelenkavá.  

V hodnotenom území sú zastúpené hlavne rankre a podzoly. 

Rankre sa viažu na prudšie svahy a kremité horniny. Pod�a chemizmu patria medzi kyslé 

pôdy, fyzikálne parametre sú extrémne. Sú silne skeletnaté (zvä�ša nad 50%), �ím sú 

predur�ené ako lesné pôdy. 

Podzoly sa viažu na oblasti s vysokými zrážkami a relatívne nízkou priemernou ro�nou 

teplotou. Nadložný humus sa zle mieša s minerálnym podložím a je oproti nemu výrazne 

ohrani�ený. Eluviálny – ochudobnený horizont tvorí svetlú až belavú vrstvu. Iluviálny – 

obohatený horizont je farebne výrazne diferencovaný. Je hrdzavý, u�ahnutý až 

zcementovaný, s pozvo�ným prechodom do podložia. Podzoly majú kyslú až silne kyslú 

reakciu a nenasýtený sorp�ný komplex, �ím tvoria nepriaznivé pôdy. 

Ohrozenos� pôd vodnou eróziou (odnos pôdnych �astíc z povrchu pôdy ú�inkom 

vody) je v okrese Bardejov pod�a vyhlásených stup�ov  extrémna – extrémne ohrozované 

pôdy (zdroj VÚPOP). V hodnotenom území v reliéfotvorných podmienkach, následkom 

odlesnenia exponovaných svahov, prevláda silný fluviálno-erózny proces so silnou h�bkovou 

eróziou, so stredne silným pohybom hmôt po svahoch.

Z celkovej výmery pôdy v okrese Bardejov 93 647 ha, tvorí po�nohospodárska pôda 45 

470 ha (48,6%), lesné pozemky 39 134 ha (41,8%), vodné plochy 2 243 ha (2,4%), 

zastavané územia 3 369 ha (3,6%) a zvyšok ostatné plochy 3 430 ha (3,7%).  

1.11 Flóra a fauna územia 

Územie Slovenska  svojou polohou na rozhraní západnej �asti Karpatského oblúka 

a panónskych nížin, v bezprostrednej blízkosti Východných Karpát a Sudet 

a florogenetickom dosahu balkánskych pohorí predstavuje dôležitú križovatku prirodzených 

migra�ných  ciest rastlinstva. Vo flóre Slovenska sa tak dnes popri prevládajúcom 

stredoeurópskom geografickom elemente  (vrátane alpsko-karpatských druhov) v rôznom 

pomere prelínajú  aj geoelementy arkticko-alpínsky, subarkticko-aplínsky, boreálny, pontický, 

subatlantský a 
alšie (Kliment 2003). Problematické je najmä stanovenie rozhrania medzi 

Západnými a Východnými Karpatami. Hranica sa u rôznych autorov posúvala od Kurovského 

až po Ruské sedlo (Zemanek 1991) napriek všeobecnému poznaniu, že „ostré“ hranice sú 

v živej prírode zriedkavé. Štúdium flóry a vegetácie hrani�ných území potvrdilo 

opodstatnenos� chápania hraníc fytogeografických jednotiek ako rôzne široké prechodové 

zóny, v ktorých obojsmerne vyznievajú charakteristické prvky.  
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Na území okresu Bardejov sú vy�lenené pre rastlinstvo tieto jednotky 

fytogeografického �lenenia Slovenska: oblas� západokarpatskej flóry, obvod 

východobeskydskej flóry, okres Východné Beskydy s podokresmi 	ergov a Nízke Beskydy. 

Hranice týchto jednotiek nie sú vymedzené striktne. Vplyv susedných oblastí sa prejavuje 

v zastúpení aj teplomilných aj východokarpatských druhov rastlinstva. Pre severnejšiu �as� je 

významný výskyt iskerníka štetinkatého, štiavu hustého, roripovníka východného. Z 
alších 

druhov je to 
atelina otvorená, kosatec žltý, žltuška lesklá.  Vlhkomilná vegetácia sa vo 

fragmentoch zachovala na mezofilných a podmá�aných menších plochách a mikromokrinách 

v alúviu Tople.

V lesných spolo�enstvách sú zastúpené dubovo-hrabové lesy karpatské, bukové 

kvetnaté lesy podhorské, vo vä�šej miere sa sekundárne vyskytujú aj brezovo-borovicové 

lesíky, jed�ovo-smrekové lesy a ružovo-trnkové kroviny. Z druhov stromov prevláda dub 

zimný a hrab oby�ajný, �asto sú zastúpené aj javor po�ný, lipa malolistá, lipa ve�kolistá, 

�ereš�a vtá�ia a buk lesný. Na okrajoch lesných porastov sa vytvorili lú�né spolo�enstvá 

s prevahou psin�eka tenu�kého. V krovitých formáciách prevládajú hlavne javor po�ný, breza 

ovisnutá, trnka slivková, hloh oby�ajný, zob vtá�í. Zbytky lužných lesov sa zachovali len ako 

brehové porasty Tople, Mníchovského potoka a dvoch bezmenných potokov. V týchto 

porastoch prevláda jelša sivá, jase� štíhly, v�ba krehká, v�ba biela, z krovín baza �ierna, 

kalina oby�ajná, �remcha oby�ajná, v�ba rakytová, lieska oby�ajná, jarabina vtá�ia, krušina 

jelšová, z bylinných druhov prevládajú hygrofilné a nitrofilné druhy. 

Pod�a �lenenia územia Slovenska na živo�íšne regióny patrí celé územie okresu 

Bardejov do Východokarpatskej provincie, obvodu prechodného, okrsku Nízkobeskydského. 

Druhové spektrum živo�íchov je rozmanité, v celom okrese sa vyskytuje okolo 357 druhov. 

Z významných karpatských druhov bezstavovcov tu nájdeme napr. bystrušku zlatú, kožovitú 

a ploskú a karpatský endemit argna karpatská. Zo stavovcov sú zastúpené druhy, ktoré 

patria k paleoarktickým druhom, ako mlok karpatský, užovka obojková. Najvä�šiu triedu, �o 

do po�etnosti a pestrosti druhov tvoria vtáky, napr. rybárik rie�ny, vodnár rie�ny, kulík rie�ny 

kaližiak malý, svr�iak rie�ny, ale tiež škovránok po�ný, strnádka oby�ajná, penica 

�iernohlavá, sojka oby�ajná, mlynárka dlhochvostá. Po�etné je aj zastúpenie triedy cicavcov, 

ktoré vä�šinou patria do paleoarktickej oblasti. Sú tu však zastúpené aj holarktické druhy (vlk 

oby�ajný, rys ostrovid). 
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III. 2. KRAJINA, KRAJINNÝ OBRAZ, OCHRANA A SCENÉRIA

2.1 Štruktúra krajiny – mapa environmentálnej za�aženosti okresu 

��
������������� �!"#������ "���������
� $#��%�	�&�'�� ���()�*++*,�

2.2  Územný systém ekologickej stability 

Územný systém ekologickej stability rieši celoplošnú ochranu územia, v ktorej je 

vy�lenený systém navzájom súvisiacich prírodných prvkov, biocentrá, biokoridory, interak�né 

prvky. Biocentrá sú vymedzené územia v krajine, ktoré na základe stavu ekologických 

podmienok umož�ujú trvalú existenciu, rozmnožovanie, úkryt a výživu rastlinných 

a živo�íšnych spolo�enstiev s prioritným ekostabiliza�ným ú�inkom v krajine. Biokoridory

umož�ujú migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a zvy�ajne spájajú 

jednotlivé biocentrá. Interak�né prvky zabezpe�ujú priaznivé pôsobenie biokoridorov 

a biocentier na okolité �asti krajiny. 
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Celodruhová ochrana prírody je zabezpe�ovaná na úrovni ekosystémov cez Metodický 

pokyn MŽP �. P-2/93 na vypracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability. 

Týmto metodickým pokynom sa zabezpe�uje plnenie uznesení vlády SR ku Koncepcii 

územného systému ekologickej stability a ku Generelu nadregionálneho územného systému 

ekologickej stability SR (NÚSES). Cie�om územného systému ekologickej stability (ÚSES) je 

vytvori� a udrža� stabilitu biotických i abiotických systémov krajiny, zachova� rôznorodos�

podmienok pre biodiverzitu a genofond rastlinstva a živo�íšstva. Dokumenty sa 

vypracovávajú na rôznych úrovniach – od Generelu pre celú SR (NÚSES), cez regióny 

(RÚSES) až po mestá a obce (MÚSES) v podrobných mierkach 1 : 5 000 alebo 1:10 000. 

Obsahujú komplexné (textové i mapové) hodnotenie biogeografického �lenenia krajiny, jej 

ekosystémov a ich ekostabiliza�ných funkcií. Všetky dokumenty úzko súvisia s územno-

plánovacou dokumentáciou na týchto úrovniach, sú k dispozícii u jej obstarávate�a, alebo na 

územne príslušných úradoch životného prostredia a strediskách štátnej ochrany prírody 

(Bajtoš 2006). 

Pod�a ÚPN VÚC Prešovského kraja (2004) sú na území kraja vypracované tieto 

regionálne územné systémy ekologickej stability: 

• Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej 

republiky (schválený uznesením vlády SR �. 319/1992). 

• Aktualizovaný Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability 

Slovenskej republiky (2001). 

• Regionálne ÚSES okresov vypracované v rokoch 1993 – 1995. 

Na území okresu Bardejov sa nachádzajú prvky RÚSES uvedené v tabu�ke na 

nasledujúcej strane. 
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nadregionálne 

�ergov 

�ergov   
lesné porasty 
v podhorskom 
a horskom stupni 

Min�ol 
NPR 

�ergovský 
Min�ol 

lesné spol., bu�iny, 
vrcholové a svahové 
lúky s ve�kou 
druhovou pestros�ou

Busov Magura NPR Magura 
lesné porasty 
(bu�iny, jed�obu�iny)

regionálne 

�ergov 

Pastevník 
bu�iny, jed�obu�iny, 
brehové porasty, 
prameništné 
spolo�enstvá Ostrá hora 

Kundra�ina-Vysoká hora
Busov 

 Busov 
bu�iny,jed�obu�iny 
prameništné spol. 

Ondavská 
vrchovina 

Javorina 

NPR 
Becherovská 

tisina 

biotopy: lesné 
porasty,slatiny, 
pripoto�né 
spolo�enstvá, 
pasienkové spol.               Š�ob 

Vinbarg 

sev.�as� lesné spol., 
južná �as�
teplomilné 

Stavenec 

pozostatok 
les.komplexu, trvalé 
trávne porasty so 
vzácnymi druhmi 

Lazy 

komplex bu�ín, 
trávne porasty 
s rozptýl. zele�ou 

Gregorová 

dubovo-hrabové 
lesné porasty,kosné 
lúky a slatiny 

Jed�ovec 
hodnotné bukové  
a jed�ové porasty 

Zborovský hrad 

PR Zborovský 
hradný vrch 

lesné porasty bu�ín, 
trávne porasty 
s rozptýlenou zele�. 

Grúnik 
významná lokalita 
teplomil.vegetácie 

�ubovnianska 
vrchovina Pálenica 

lesné porasty, 
pasienkové 
a prípoto�né spol. 
slatiny 

Biokoridor  

nadregionálny 

�ergov 
�ergov 

 lesné,prechodné 
spol. cenné horské 
lúky 

Ondavská 
vrchovina,Busov Nízke Beskydy 

lesné a nelesné 
spol. v �lenitom 
reliéfe flyšu 

Ondavská 
vrchovina Top�a 

brehové porasty 
a aluviálne lúky 

regionálny 

Ondavská 
vrchovina 

Kamenec  
brehový porast 
s prevahou jelší 

Raslavice-Kružlov-
Fri�ka  

významné �ahové 
cesty vtáctva 

Zborov-Nižná Polianka  
Cerninka, Kurimka, 

Koprivni�ka, Radomka, 
Ondava  

zachovalé brehové 
porasty a aluviálne 
lúky 
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2.3 Chránené územia prírody 

Štatút chránených území je legislatívne upravený zákonom NR SR �. 543/2002 Z.z. 

o ochrane prírody a krajiny, ktorý zara�uje celé územie Slovenskej republiky do piatich 

stup�ov ochrany. Územnou ochranou pod�a tohto zákona sa rozumie osobitná ochrana 

prírody a krajiny vo vymedzenom území v druhom až piatom stupni ochrany. Pod�a ÚPN 

VÚC  Prešovského kraja (2004) bolo na území kraja vyhlásených 5 národných parkov 

(TANAP, Národný park Nízke Tatry, Slovenský raj, Pieniny a Poloniny, 2 chránené krajinné 

oblasti (Vihorlat, Východné Karpaty) a 180 chránených území menšieho plošného rozsahu 

(CHA, PP, NPP, PR, NPR). 

Do územia okresu Bardejov nezasahuje žiadne ve�koplošné chránené územie, na 

jeho území sa nachádzajú iba maloplošné chránené územia (NPR a PR), ktoré sú uvedené 

v nasledujúcej tabu�ke. 

3�����%�	�"��� ��	#�� 4��	!5
"���
1 �#���

����
	�	���
��'��,��

���
�����

�
1
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Becherovská 

tisina Becherov NPR 24,13 1954, 1984, 1988 

najvä�ší pôvodný výskyt 
tisu na flyši 

�ergovský 

Min�ol Livovská Huta NPR 218,90 1986 

vrchol. a svahové lúky 
s horskou kvetenou 

Magura Stebník NPR 76,54 1964 pralesovitý porast 
Abieto-Fageta 

Livovská jelšina Livov, Lukov PR 13,17 1986 vzácny typ karpatských 
poto�ných jelšín 

Pod Beskydom Nižná Polianka PR 8,45 1988 botanicky významné 
slatinné lúky 

Regetovské 

rašelinisko Regetovka PR 2,55 
1979 

zachovalý biotop na 
starom rašelinnom 
podklade 

Slatina pod 

Lieskovcom 

Bardejovská 

Nová Ves PR 0,71 1979 

typický slatinný biotop 
flyšovej oblasti 

Zborovský 

hradný vrch Zborov PR 25,51 1950,1984,1988 

zachovalé typické 
zmiešané lesy flyšového 
pásma 

Pramenisko 

Tople Livovská Huta PR 28,66 2002 

pramenisko Tople 
s prirodzenými 
jed�obu�inami 
a horskými lúkami 
v pohorí �ergov 

-��./.6��7� �� �8��#�
�	��%�	�"������
	�	���
�	����
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V dostato�nej vzdialenosti od posudzovanej lokality sa nachádza PR Slatina pod 

Lieskovcom (lokalita �. 279), za štátnou komunikáciou. Posudzovaná lokalita sa nachádza 

mimo ochranného pásma PR.  

Na území okresu Bardejov je viacero mokradí, aj vä�šieho významu, aj chránených. 

K regionálne významným mokradiam patria lokality s výskytom významných chránených 

a ohrozených druhov fauny a flóry, aj chránené územia, územia netypické alebo naopak 

charakteristické pre  daný región s výraznejším hydrologickým, biologickým a ekologickým 

ovplyv�ovaním okolia. K mokradiam lokálneho významu zara�ujeme menšie lokality 

s miestnym hydrologickým významom a lokality významné svojou ekostabiliza�nou funkciou, 

napr. liahniská obojživelníkov, rýb a pod. Na území Bardejovskej Novej Vsi sa nachádza 

východne od obce lokálne významná mokra� Slatina „Pod Lieskovcom“ – PR, s rozlohou 

0,71 ha. 
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2.4 NATURA 2000 

Natura 2000 je názov sústavy chránených území �lenských štátov EÚ, ktorej cie�om je 

zachova� prírodné dedi�stvo významné pre EÚ ako celok a nielen pre príslušný �lenský štát. 

Natura 2000 predstavuje sústavu chránených území európskeho významu vyhlásených na 

ochranu biotopov, živo�íchov a rastlín, ktoré sú na území �lenských štátov EÚ vzácne alebo 

ohrozené. Výber území do sústavy chránených území Natura 2000 je založený výslovne na 

vedeckom základe. Opatrenia na zabezpe�enie priaznivého vývoja týchto území z h�adiska 

ochrany prírody však berú do úvahy aj ekonomické, sociálne, kultúrne a regionálne 

požiadavky. Ú�elom vytvorenia tejto sústavy teda nie je izolova� chránené územia a vylú�i�

v nich �innos� �loveka, ale naopak, podstatou ich ochrany je zabezpe�i� a podpori� tie 

aktivity, ktoré sú v súlade so záujmami ochrany prírody. Územia sústavy Natura 2000 budú 

sú�as�ou prostredia �loveka, ktorý v nich žije, pracuje alebo ich navštevuje. V mnohých 

prípadoch sú práve �udské aktivity na ochranu prírody nevyhnutné, musia však zosta�

v súlade s jej cie�mi. Ako príklad možno uvies� kosenie a pasenie niektorých typov lúk, ktoré 

výrazne prispievajú k ochrane ohrozených druhov rastlinných spolo�enstiev (SAŽP).  

Tvorba sústavy Natura 2000 je jednou z najvýznamnejších európskych iniciatív na 

ochranu biodiverzity a „základným kame�om“ politiky EÚ v tejto oblasti. �lenské štáty EÚ sa 

pri tvorbe tejto sústavy riadia legislatívou, ktorá je pre ne záväzná. Jej základ v oblasti 

ochrany prírody tvoria dve smernice:  

� smernica Rady �. 79/409/EHS o ochrane vo�ne žijúcich vtákov  

� smernica Rady �. 92/43/EHS o ochrane biotopov, vo�ne žijúcich živo�íchov 

a vo�ne rastúcich rastlín  

Tieto právne predpisy predstavujú najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody 

vo svete. Po vstupe Slovenskej republiky do EÚ sa musia obe smernice v plnej miere 

uplat�ova� aj u nás. Sústavu Natura 2000  tvoria dva typy území:  

� chránené vtá�ie územia – vyhlasované pod�a smernice o vtákoch, 

� územia ochrany biotopov a druhov – vyhlasované pod�a smernice o biotopoch. 

Smernica o vtákoch bola prijatá na ochranu všetkých vo�ne žijúcich druhov vtákov, 

ktoré sa prirodzene vyskytujú na území �lenských štátov EÚ. Smernica chráni všetky 

pôvodné európske druhy, a to po�as celého ich života, teda vajcia, mlá�atá a hniezda. 

Okrem toho chráni aj biotopy, na ktoré sa jednotlivé druhy vtákov viažu. V praxi to znamená, 

že nikto nesmie usmrcova�, odchytáva� alebo inak poškodzova� žiaden vtá�í druh ani jeho 

hniezda a biotop, v ktorom žije. Zvláštny režim sa uplat�uje v prípade, ak ide o druhy, na 

ktoré sa môže po�ova�. Smernica uvádza zoznam 181 druhov a poddruhov vtákov, pre ktoré 
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sa spolu so s�ahovavými vtákmi musia vy�leni� špeciálne územia – chránené vtá�ie územia.

Smernica o biotopoch bola prijatá na ochranu biotopov, druhov rastlín a živo�íchov, 

ktoré sú výnimo�né z h�adiska EÚ Predmetom ochrany sú v prvom rade biotopy, rastliny 

a živo�íchy, ktorých zachovanie je významné v európskom kontexte.  

Biotopy, ktorým hrozí zánik v ich prirodzenom areáli rozšírenia alebo majú malý areál, 

prípadne predstavujú výnimo�né príklady európskych biotopov.  Špeciálny dôraz sa kladie 

na prioritné biotopy. V sú�asnosti sa v rámci EÚ chráni 198 typov biotopov, z toho je 65 

prioritných. Na Slovensku sa z nich vyskytuje 63 typov biotopov, z �oho 22 sa zara�uje 

medzi prioritné. 

Biotopy chránených druhov, ktoré možno efektívne chráni� iba v prípade zachovania 

celého ich biotopu. Aj v tomto prípade sa zdôraz�uje ochrana prioritných druhov rastlín 

a živo�íchov. Druhy rastlín a živo�íchov, ktoré sú ohrozené alebo sa postupne stávajú 

ohrozenými, rovnako ako druhy, ktoré sú ve�mi vzácne a vyskytujú sa len v niektorých 

oblastiach Európy.  

Smernica o biotopoch obsahuje zoznam viac ako 200 chránených druhov živo�íchov 

a 500 druhov rastlín, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornos� v celoeurópskom meradle. Z nich 

sa na Slovensku vyskytuje 109 druhov živo�íchov a 39 druhov rastlín. Výber území Natura 

2000 je založený v prvom rade na podrobnom celoplošnom zmapovaní chránených biotopov 

a druhov. V rámci Slovenska sú do sústavy Natura 2000 zahrnuté významnou �as�ou 

sú�asné chránené územia, ktoré pokrývajú 23 % rozlohy Slovenska. Každý �lenský štát EÚ 

je povinný prispie� k vytvoreniu sústavy Natura 2000 v rozsahu, ktorým zabezpe�í 

reprezentatívnos� chránených biotopov a biotopov chránených druhov. Slovenská republika 

po svojom vstupe do EU predložila národný zoznam chránených vtá�ích území pod�a 

smernice o vtákoch a navrhovaný národný zoznam území ochrany biotopov a druhov pod�a 

smernice o biotopoch. Ten definitívne schváli Európska komisia. Chránené vtá�ie územia 

a územia ochrany biotopov a druhov vytvoria sústavu chránených území Natura 2000.   

Navrhované územia európskeho významu ochrany biotopov a druhov, ktoré sa 

nachádzajú alebo len zasahujú do okresu Bardejov, sú tieto: 

SKUEV0331 �ergovský Min�ol

Katastrálne územie: Okres: Bardejov: Livov, Livovská Huta, Sabinov: Hanigovce, 

Kamenica, Milpoš, Olejníkov, Stará �ubov�a: Kyjov 

Výmera lokality: 4144,69 ha 

Stupe� ochrany: 2 (výmera 3770,47 ha) 
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Katastrálne územie: Hanigovce, Kamenica, Kyjov, Livov, Livovská Huta, Milpoš, Olejníkov,  

Stupe� ochrany: 3 (výmera 166,39 ha) 

Katastrálne územie: Kamenica, Kyjov, Livovská Huta,  

Stupe� ochrany: 5 (výmera 207,83 ha) 

Katastrálne územie: Kamenica, Kyjov, Livovská Huta 

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 

európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spolo�enstvá na porie�nych nivách 

od nížin do alpínskeho stup�a (6430), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na 

silikátovom substráte (6230), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské 

lesy (9140), Bukové a jed�ové kvetnaté lesy (9130), Kyslomilné bukové lesy (9110) a druhov 

európskeho významu: fúza� alpský (Rosalia alpina), kunka žltobruchá (Bombina variegata), 

rys ostrovid (Lynx lynx), vydra rie�na (Lutra lutra), medve� hnedý (Ursus arctos), vlk dravý 

(Canis lupus), netopier oby�ajný (Myotis myotis) a podkovár malý (Rhinolophus 

hipposideros). 

SKUEV0332: �ergov

Katastrálne územie: Okres: Bardejov: Fri�kovce, Hertník, Kríže, Livov, Šiba, Prešov: 

Babin Potok, Hradisko pri Terni, Sabinov: Bodovce, Olejníkov, Ratvaj 

Výmera lokality: 6063,43 ha 

Stupe� ochrany: 2 (výmera 6002,50 ha) 

Katastrálne územie: Babin Potok, Bodovce, Fri�kovce, Hertník, Hradisko pri Terni, Kríže, 

Livov, Olejníkov, Ratvaj, Šiba,  

Stupe� ochrany: 3 (výmera 36,83 ha) 

Katastrálne územie: Bodovce, Hradisko pri Terni,  

Stupe� ochrany: 5 (výmera 24,10 ha) 

Katastrálne územie: Bodovce, Hradisko pri Terni 

Odôvodnenie návrhu ochrany: Územie je navrhované z dôvodu ochrany biotopov 

európskeho významu: Vlhkomilné vysokobylinné lemové spolo�enstvá na porie�nych nivách 

od nížin do alpínskeho stup�a (6430), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Kyslomilné 

bukové lesy (9110), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy 

(9140), Bukové a jed�ové kvetnaté lesy (9130), Kvetnaté vysokohorské a horské psicové 

porasty na silikátovom substráte (6230) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá 

(Bombina variegata), mlok karpatský (Triturus montandoni), rys ostrovid (Lynx lynx), medve�

hnedý (Ursus arctos) a vlk dravý (Canis lupus). 
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 Na území okresu Bardejov sa nenachádza ani do neho nezasahuje žiadne 

vyhlásené chránené vtá�ie územie.  

2.5 Ostatné ochranné pásma 

Pod�a Bajtoša (2006) sa regionálna (širšia) ochrana vôd  uskuto��uje formou 

chránených vodohospodárskych oblastí (CHVO), ako aj formou významných 

vodohospodárskych oblastí. Znamená to, že v ur�itých vodohospodársky významných 

územiach môžu vodohospodárske orgány upravi� alebo zakáza� �innosti, ktoré by mohli 

ohrozi� vodohospodárske záujmy. Táto ochrana vyplýva z §31  vodného zákona. Na území 

východného Slovenska sú vyhlásené 4 CHVO : Vihorlat, Slovenský Kras – Plešivecká 

planina, Slovenský Kras – Planina Horného vrchu, Horné povodie Hnilca. Do územia 

Prešovského kraja zasahuje iba CHVO Vihorlat (celková rozloha 225 km2), rozlohou 95 km2, 

na juhu okresov Humenné a Snina.  

Všetky významné využívané zdroje vody majú ur�ené ochranné pásmo. V Prešovskom 

kraji ochranné pásma povrchových zdrojov predstavujú 95 % a len 5% predstavujú ochranné 

pásma podzemných zdrojov. Plochy ochranných pásiem sú vy�íslené na základe 

Hydroekologických plánov – pre povodie Ondavy a Bodrogu spracované v roku 1995 

(spracovate� Povodie Bodrogu a Hornádu, Košice).  

Sprísnená špeciálna ochrana sa realizuje formou ochranných pásiem vodárenských 

zdrojov v zmysle §32 zákona o vodách �. 364/2004 Z.z. a Vyhlášky MŽP SR �. 29/2005 o 

podrobnostiach ur�ovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na 

ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov. 

�alším druhom špeciálnej ochrany je vymedzenie vodárenských tokov a ich povodí, 

osobitne ur�ených na hromadné zásobovanie obyvate�stva pitnou vodou. V zmysle §44 

vodného zákona sa vodné toky z h�adiska ich významu �lenia na vodohospodársky 

významné vodné toky a drobné toky, z h�adiska ich využitia sa �lenia na vodárenské toky a 

ostatné vodné toky. V sú�asnosti je schválená vyhláška �.211/2005 Z.z., ktorou sa ur�ujú 

vodárenské vodné toky a ur�uje sa zoznam vodohospodársky významných tokov.  

V širšom okolí posudzovaného územia sa nachádza: 

- v zmysle prílohy �. 2 k vyhláške �. 211/2005 vodárenský vodný tok(ktorý sa využíva 

ako vodárenský zdroj):    Top�a (4-30-09-001)   v úseku 62,9 – 131,30 km. 

Posudzovaná lokalita je v dostato�nej vzdialenosti pod odberným miestom pre mesto 

Bardejov. 
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Na území mesta Bardejov sa nachádza ochranné pásmo I., II. a III. stup�a prírodných 

lie�ivých zdrojov, ktoré boli vyhlásené Vyhláškou MZ SR �. 16/2000 Z.z. Tieto ochranné 

pásma sa nachádzajú severozápadným smerom od posudzovanej lokality, okrajová hranica 

ochranného pásma III. stup�a je vzdialená cca 5 km vzdušnou �iarou. Navrhovaná �innos�

nemôže ovplyvni� tieto prírodné lie�ivé zdroje. Mapa s vyzna�enými ochrannými pásmami 

prírodných lie�ivých zdrojov  je v prílohe. 
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III. 3. OBYVATE�STVO, INFRAŠTRUKTÚRA, KULTÚRNE HODNOTY  

3.1 Charakter sídelnej štruktúry a demografia 

Sídelnú štruktúru Slovenska možno charakterizova� ako výrazne rozdrobenú 

s ve�kým podielom malých obcí. Z 2891 obcí Slovenska tvoria obce s menej než 1000 

obyvate�mi až 67 percent, pri�om ich obýva len 16 percent celkovej populácie krajiny. Podiel 

obyvate�stva bývajúceho v mestách dosahuje len 56 %.  

Priestorové rozmiestnenie malých obcí na Slovensku sa koncentruje najmä v dvoch 

oblastiach, a to na juhu Stredného Slovenska a v oblasti severovýchodu krajiny. 

 Oblas� severovýchodného Slovenska – ide o súvislý pás územia, ktorý sa tiahne od 

okresu Bardejov cez Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina až po Sobrance. 

Toto prihrani�né územie je dlhodobo ovplyvnené prevažujúcou marginalitou a pôsobením 

štátnych hraníc ako bariéry, je mimo dosahu a vplyvu metropolitných aglomerácií 

celoeurópskeho významu, �o sa odráža i v celkovom demografickom potenciáli. 

Podiel vidieckych obcí s po�tom obyvate�ov nižším než 500 predstavuje súhrnne 

v tejto oblasti 75 %, do 1000 obyvate�ov až 92,5 %. 

Tab. �.6:  Ve�kostná štruktúra osídlenia v okrese Bardejov 

�

V okrese Bardejov sa nachádzajú  obce s vä�ším po�tom obyvate�stva na dopravnej 

trase Bardejov – Prešov a v blízkom okolí okresného mesta Bardejov, z dôvodu vä�ších 

pracovných príležitosti. V malých obciach zvä�ša takmer vymizli akéko�vek ekonomické 

aktivity, tradi�né možnosti zamestna� sa v primárnom sektore, v po�nohospodárstve �i 

lesnom hospodárstve sa oproti dobám socializmu výrazne zredukovali a dominantnou 

Okres

do 199 18 20,9 20,9 164 24,6 24,6
200-499 36 41,9 62,8 211 31,7 56,3
500-999 24 27,9 90,7 158 23,7 80,0

1000-1999 5 5,8 96,5 80 12,0 92,0
2000-4999 2 2,3 98,8 36 5,4 97,4
5000-9999 0 0,0 5 0,8 98,2

10 000 a viac 1 1,2 100,0 12 1,8 100,0

Okres spolu 86 100,0 666 100,0

Po�et obcí
Po�et      
(v %)

Kumulatívne
Ve�kostná kategória 
(po�et obyvate�ov)

Prešovský kraj spolu
Obce

Po�et obcí
Po�et      
(v %)

Kumulatívne

Bardejov
Obce
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funkciou obcí sa stáva obytná. Takáto situácia vyús�uje do zvýšeného odchodu najmä 

mladých �udí z týchto obcí, znižuje sa pôrodnos� a narastá podiel starších obyvate�ov. �

        

Obrázok 16:  Hustota osídlenia a ve�kostné typy obci v severovýchodnej �asti Slovenska 

Demografia

Územie Prešovského kraja zaberá 18,3% plochy Slovenskej republiky a po�et 

obyvate�ov predstavuje 14,75% obyvate�ov štátu. Okres Bardejov je rozlohou 937 km2

druhým najvä�ším okresom. Po�tom obyvate�ov 77 830 (k 31. 12. 2014) mu patrí z 13 

okresov Prešovského kraja 4. miesto. V okresnom meste Bardejov žije 33 060 (údaje 

z r.2014) a ostatných 44 770 obyvate�ov  žije v 85 obciach okresu. 

Hustotou obyvate�stva 88,20 obyv./km2 patrí Prešovský kraj medzi riedko osídlené 

územia –  len okresy Prešov a Sabinov prekra�ujú celoslovenský priemer 109,7 obyv./km2. 

Okres Bardejov má hustotu obyvate�stva 81 obyv/km2. Patrí k prevažne vidieckym regiónom, 

pretože 56% obyvate�stva okresu býva vo vidieckych obciach. Z 85 obcí okresu má 78 obcí 

(90%) len do 1000 obyvate�ov, skoro 63% obcí okresu má menej ako 500 obyvate�ov ! 

Okresné mesto Bardejov má rozlohu 72,8 km2 a hustotu obyvate�stva 453 

obyvate�ov/km2, zvyšok okresu 864 km2 s hustotou tesne pod 50 obyv/km2. 
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Demografický vývoj na Slovensku je charakterizovaný postupným spoma�ovaním 

reprodukcie obyvate�stva, najmä zásluhou znižovania pôrodnosti. Tento trend sa prejavuje aj 

v Prešovskom kraji, kde dochádza k ur�itému poklesu prirodzeného prírastku obyvate�stva, 

hoci v rámci republiky stále zaujíma absolútne prvenstvo.  Najvyššiu natalitu zaznamenávajú 

okresy s najvä�šou koncentráciou rómskeho obyvate�stva  Kežmarok (15,56 ‰), Sabinov 

(15,43 ‰), Stará �ubov�a (14,58 ‰) a Vranov nad Top�ou (13,02 ‰). Najmenej detí sa rodí 

v okresoch Snina, Humenné a Stropkov (9,58 ‰). 

Úmrtnos� obyvate�stva vykazuje od r. 1990 podobne ako na celom Slovensku, aj v 

Prešovskom kraji relatívnu stabilitu. Rozhodujúcimi faktormi, ktoré ju ovplyv�ujú, sú veková 

štruktúra obyvate�stva, stravovacie návyky, spôsob nášho života a celkový životný štýl. 

V roku 2014 predstavovala miera úmrtnosti v Prešovskom kraji 8,19 ‰, �o je najmenej zo 

všetkých krajov (SR - 9,47 ‰), okres Bardejov mal mieru úmrtnosti 8,31 ‰ (po�et zomretých 

na 1000 obyvate�ov).  

Popula�ný vývoj SR má v priemere stagnujúci priebeh. Údaje o po�toch 

živonarodených a zomretých osôb v priebehu roka dokumentujú spoma�ovanie reprodukcie 

obyvate�stva, �o vedie k �alšiemu zníženiu prirodzeného prírastku obyvate�stva. �alšou 

zložkou  celkových prírastkov (úbytkov) obyvate�stva je aj migrácia, ktorá v predchádzajúcom 

období bola smerovaná do hlavných stredísk osídlenia. V posledných rokoch však migrácia 

do miest za ú�elom bývania poklesla, skôr boli zaznamenané migra�né úbytky. Mierny 

úbytok obyvate�stva s�ahovaním v posledných rokoch možno pozorova� na východe 

Slovenska najmä v okresoch: Medzilaborce, Stará �ubov�a, Humenné, Svidník, Sabinov, 

Poprad, Bardejov, Gelnica, v strednej �asti Slovenska v okresoch: Detva, Tvrdošín, 

Námestovo, Žiar nad Hronom a v západnej �asti len v 2 okresoch: Ilava a Prievidza. 

Pokra�uje proces starnutia populácie, dôkazom �oho je zvýšenie priemerného veku 

a zhoršenie indexu starnutia. Slovensko sa zatia� svojou vekovou štruktúrou zara�uje medzi 

10 európskych krajín s najmladším obyvate�stvom, avšak znižovanie pôrodnosti a rast po�tu 

obyvate�stva nad 65 rokov môže znamena� posun do dolnej �asti rebrí�ka.  

Mení sa aj veková štruktúra obyvate�stva. Pomer predproduktívnej a poproduktívnej 

zložky obyvate�stva predstavovaný indexom vitality môže o.i. vypoveda� aj o popula�ných 

možnostiach vo výh�ade. Za celý Prešovský kraj je index vitality stabilizovaná populácia 

(142,21), pomer detská zložka / poproduktívna je  22,63%/15,91%. Aj v okrese Bardejov je 

index vitality zatia� stabilizovaná populácia (137,36), pomer detská zložka/poproduktívna je 

22,27% / 16,21%. Špecifikom východného Slovenska, ktoré výrazne ovplyv�uje prírastky 

obyvate�stva je vysoký podiel príslušníkov rómskeho etnika, ktorý predstavuje v jednotlivých 
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okresoch rozpätie od 5,3% v okrese Snina až po 20,5% v okrese Kežmarok (pod�a 

sociografického mapovania rómskych osídlení z r.2004). V okrese Bardejov predstavuje 

rómska národnos�  3,9% z celkového po�tu obyvate�stva, reálne je tento po�et  vyšší ako 

uvádzajú štatistiky. 

Po�et obyvate�ov v  okrese Bardejov mierne stúpa. V roku 2010 bol prirodzený 

prírastok v okrese Bardejov 3,89 ‰/na 1000 obyv. 

okres: 

2000

index

2005

index

2010

index

2014
index 

2009/2000

Bardejov 75 811 1,01 76 543 0,94 72 287 1,08 77 830 1,03 

Svidník 33 481 1,00 33 407 0,99 33 142 1,00 32 997 0,99 

St.�ubov�a 50 633 1,02 51 539 1,02 52 335 1,02 53 379 1,05 

Sabinov 53 668 1,04 55 658 1,04 57 751 1,02 58 969 1,10 

Prešov 162 032 1,01 164 331 1,02 167 616 1,02 171 778 1,06 

Prešovský 
kraj 787 483 1,01 798 596 1,01 809 443 1,01 819 977 1,04 

   

Tabu�ka. �. 7:  Vývoj po�tu obyvate�stva vo vybraných okresoch Prešovského kraja  

 (zdroj ŠÚ SR) 

Zamestnanos�

Špecifickým znakom charakterizujúcim stav a vývoj zamestnanosti v Prešovskom 

kraji je trvalý a ve�mi výrazný pokles celkového po�tu zamestnancov. Aj v okrese Bardejov, 

podobne ako v SR ako celku, pretrváva tendencia znižovania zamestnanosti vo ve�kých 

zamestnávate�ských subjektoch v prospech malých a stredných podnikov. Najpo�etnejšie 

zastúpenie majú podnikate�ské subjekty s po�tom 1-19 zamestnancov. Naopak ve�ké 

podniky s 250 a viac zamestnancami sú najmenej zastúpené, aj ke� z h�adiska 

zamestnanosti sú pre okres významné a majú v �om dominantné postavenie. 

Ekonomická schopnos� regiónu zvy�ajne súvisí s jeho podielom na tvorbe HDP 

a po�tom nezamestnaných. Pod�a podielu HDP, ktorý sa oficiálne sleduje len na krajskej 

úrovni, má najvyššiu ekonomickú výkonnos� Trnavský a Banskobystrický kraj, okrem 

Bratislavského kraja s osobitným postavením v rámci SR, Prešovský kraj patrí k menej 

výkonným regiónom. Druhým najviac využívaným ukazovate�om v EÚ pre hodnotenie úrovne 
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regiónov je miera nezamestnanosti. Slovensko v tomto ukazovateli zna�ne prevyšuje 

priemer EÚ (8,7%). Na Slovensku je výrazná dlhodobá nezamestnanos� a regionálna 

diferenciácia nezamestnanosti. Najvyššia miera nezamestnanosti je vo vidieckych regiónoch. 

Situácia v nezamestnanosti v Prešovskom kraji je ve�mi nepriaznivá – patrí ku krajom 

s najvyššou nezamestnanos�ou. Okres Bardejov patrí dlhodobo k okresom s dos� vysokou 

mierou nezamestnanosti. 

Okres Po�et obyvate�ov Miera nezamestnanosti % Poradie
Kežmarok 68 928 26,18 1 

Sabinov 57 751 25,71 2 

Vranov n.Top�ou 79 313 19,68 3 

Bardejov 77 287 19,43 4

Medzilaborce 12 052 19,4 5

Snina 38 338 19,38 6 

Svidník 33 142 18,8 7 

Levo�a 33 063 18,41 8 

Stropkov 20 726 17,14 9 

Prešov 167 616 16,6 10 

Humenné 63 824 15,66 11 

Stará �ubov�a 52 335 13,63 12 

Poprad 105 068 10,65 13 

Prešovský kraj 809 443 17,75

SR 5 435 273 12,46

���������

��������������������� �!	"��	�����#�����
	��$��%
	&���������
�������Údaje k 31.12.2010, ŠÚ SR  

Úrove� miezd

Úrove� priemerných mesa�ných miezd je výsledkom viacerých faktorov. 

V rozhodujúcej miere je ovplyvnená štruktúrou podnikate�ských subjektov a ich ekonomickou 

silou. Výška mzdy a zamestnanos� v zásade predur�ujú životný štandard skupiny 

produktívneho obyvate�stva, tvoriaceho v okrese Bardejov 62 % populácie. Úrove�

priemerných mesa�ných miezd za všetky podniky a organizácie národného hospodárstva  v 

SR (s výnimkou malých organizácií do 19 zamestnancov) dosahovala v roku 2014 sumu 964 

eur. Osobitné postavenie má Bratislava, kde je mzda o 58% vyššia oproti priemeru SR.   

V porovnaní s priemerom SR je mzda v Prešovskom kraji o viac ako 190 eur nižšia.  

Priemerná mesa�ná mzda v okrese Bardejov sa pohybuje dlhodobo aj pod úrov�ou 

priemernej mesa�nej mzdy v Prešovskom kraji, pod�a štatistík 2014 je dokonca najnižšia 

v rámci kraja.  
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región / rok 2001 2005 2010 2014 

Okres Bardejov 9 522 Sk
316 Eur 

11 780 Sk
391 Eur 492 Eur 614 Eur 

Prešovský kraj 10 693 Sk 
355 EUR 

13 847 Sk 
460 Eur 659 Eur 767 Eur 

SR 12 764 Sk 
424 EUR 

16 923 Sk 
562 Eur 828 Eur 964 Eur 

Tabu�ka �.9:   Priemerná mesa�ná mzda v EUR a v Sk (v podnikoch s po�tom zamestnancov 20 a viac) 

�'�
�"���() �*	+,��-.��
��/�����$,��
����������.���	������0*�����.�
�/$���
���$��1*�230�1*4�

�

3.2 Priemysel a po�nohospodárstvo  

Ekonomická výkonnos� jednotlivých okresov Prešovského kraja je pomerne nízka 

v porovnaní s jednotlivými okresmi v rámci SR.  

Priemysel 

je sústredený hlavne meste Bardejov, príp. vo vä�ších obciach a je orientovaný 

prevažne na odvetvie kožiarstva a strojárstva, odevníctvo, spracovanie dreva a 

potravinárstvo.
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Strojársky priemysel je zastúpený viacerými menšími firmami, napr. SB Inmart, a.s. 

Bardejov vyrába hydraulické prvky a manipula�nú techniku, Kružlovské strojárne s.r.o. 

Kružlov produkuje manipula�nú techniku, vozíky na prepravky, betonárky a mieša�ky. 

Potravinárskou výrobou sa zaoberajú spolo�nosti – Pekárne a cukrárne a.s., Bardmilk s.r.o., 

Vijofel mäsovýroba Bartošovce, FRUTEX s.r.o. Bardejov, Minerálne vody a.s. plniare�

minerálnej vody Cige�ka. Kožiarske odvetvie je zastúpené spolo�nos�ami: JAS-EXPORT a.s. 

Bardejov, Export-Import s.r.o. Bardejov, OBUV-ŠPECIÁL s.r.o. Bardejov a EXIMP s.r.o. 

Bardejov. Odevníctvo zastupujú GIREX FASHION s.r.o. Bardejov, NOVA s.r.o. Bardejov, 

OZKN-LT Bardejov. V drevospracujúcom priemysle sú to: HERSTEK Milan Bardejov, 

IntWood a.s. Kružlov a viacero menších firiem zaoberajúcich sa stavebným stolárstvom, 

�aluníctvom a výrobou objektov z dreva pre bývanie a rozvoj turistiky. V stavebníctve sú 

vä�šou spolo�nos�ou Bardejovské pozemné stavby a.s. Bardejov, okrem toho pôsobí 

v okrese viacero malých stavebných firiem. 

V okolí mesta Bardejov sú vytipované lokality pre výstavbu priemyselných parkov 

v Bardejovskej Novej Vsi – Bardejov východ, medzi obcami Bartošovce a Hertník, pri 

Raslaviciach a tiež v Bardejove priestory vo viacerých areáloch bývalých podnikov 

v severovýchodnej �asti mesta (JAS, SNAHA, UNIKOV, Lijarex, BAS REKOSTAV).  

  

Po�nohospodárstvo

Z h�adiska klimatických podmienok pre rozvoj po�nohospodárstva územie okresu tvorí 

Ondavská vrchovina s mierne teplou klímou, len jej južné a nížinné �asti patria do teplej 

klimatickej oblasti a podhorské oblasti �ergova na západe okresu patria do chladnej oblasti.  

Po�nohospodárstvo v okrese Bardejov je zamerané na pestovanie obilnín, zemiakov 

a objemových krmovín a taktiež na rôznorodú živo�íšnu výrobu. Najvä�ší podiel má chov 

hydiny 63,1%, ošípaných 20,7%, hovädzieho dobytka 12,4% a chov oviec 3,8%. 
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Výmera po�nohospodárskej pôdy v posledných rokoch klesá. Až 62,6 % 

po�nohospodárskeho pôdneho fondu sa využíva ako trvalé trávne porasty, ktorých efektívne 

využitie je možné zabezpe�i�  transformáciou produkcie cez hovädzí dobytok a ovce. 

Sú�asný stav hospodárskych zvierat nedokáže racionálne využi� najmä existujúci potenciál 

trvalých trávnych porastov. 

Lesné hospodárstvo

Lesnatos� v okrese Bardejov predstavuje 41,7 %. Drevinové zloženie lesov sa odvíja 

od polohy v rámci regiónu a taktiež od nadmorskej výšky. Kvalita drevinového zloženia je 

vyhovujúca hlavne v súvislejších lesných komplexoch vo vyšších vegeta�ných lesných 

stup�och, nižšie položené lesné spolo�enstvá sú vplyvom �udskej �innosti pozmenené. 

V zastúpení drevín výrazne prevažujú listnaté dreviny a to najviac buky, potom sú to 

smrekovo – jed�ové bu�iny, boriny, jedliny, bukovo jed�ové smre�iny, v menšom zastúpení sú 

dubové bu�iny. 

3.3 Infraštruktúra  

Doprava

Cestnú dopravnú sie� celého okresu tvoria cesty I. triedy - 43,670 km, II. triedy – 

33,077 km a III. triedy – 268,832 km. Na území okresu Bardejov sa nenachádza dia�ni�ná 

cestná sie�. 

V západovýchodne orientovanom cestnom koridore celoštátneho významu prechádza 

mestom Bardejov cesta I/77 Obru�né – Tarnov – Bardejov (obchvat mesta) – Zborov – 

Nižná Polianka – Svidník – smer hranica Po�ska, ktorá je sú�as�ou prihrani�nej komunikácie  

�R/SR/PR. Pod�a posledného s�ítania vozidiel z roku 2010 bola zaznamenaná intenzita 

automobilovej dopravy na komunikácii I/77 v úseku Bardejov – Zborov 4 049 vozidiel za 24 

hod., a v úseku Bardejov – Rokytov 6 266 vozidiel. 

Pre dia�kovú dopravu medziregionálneho charakteru sa však viac využíva cesta 

II/545 hrani�ný priechod Po�sko – Becherov – Kapušany, je to cesta nadregionálneho 

významu, v Kapušanoch sa napája na cestu I/18. Intenzita dopravy na tejto komunikácii bola 

v roku 2010 v smere Bardejov – Raslavice 5463 voz./24 hod. 

Cesta III/556005 v úseku – Bardejovská N.Ves – Ku�ín – Marha� – Giraltovce je 

navrhovaná na prevedenie formou homogenizácie na cestu II. triedy, z dôvodu o�akávaného 

rozvoja osídlenia a turisticko-rekrea�nej dopravy v smere Nowy Sacz – kúpele Krynica – 

Bardejov – Bardejovské kúpele – Giraltovce – smer Domaša, príp. Zemplínska Šírava. 
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V roku 2010 bola intenzita dopravy na tejto komunikácii v úseku Bardejovská Nová Ves – 

Komárov 3053 vozidiel. Napravo, smerom na Komárov, od tejto komunikácie sa nachádza  

posudzovaná lokalita. 

�alšie komunikácie III. triedy vychádzajúce z mesta Bardejov sú cesta III/545023 

v smere na Bardejovské Kúpele, cesta III/545018 v smere Lukavica a cesta III/556014 

v smere Šarišské �ierne. 

Železni�ná sie� okresu Bardejov zah	�a iba  vnútroštátnu regionálnu tra� Kapušany 

pri Prešove – Raslavice – Bardejov. Je to lokálna tra� IV. kategórie. VÚC Prešovského kraja 

navrhuje túto tra� ako územnú rezervu v trase Bardejov – Zborov – Svidník – Stropkov – 

Lomné – Turany nad Ondavou – Hol�íkovce – Sedliská Vranov n.Top�ou. 

Letecká doprava sa na území okresu Bardejov neprevádzkuje.  

                                                                                                                                                                                                           

Zásobovanie plynom, teplom a el. energiou

Územie Prešovského kraja je zásobované zemným plynom naftovým z nadradenej 

plynárenskej sústavy. Ako zdroj plynu slúži medzištátny plynovod VTL DN700, PN 6,4 Mpa. 

Na tento medzištátny plynovod je napojený vysokotlaký plynovod DN500/300, PN 4,0 Mpa 

v trasách Haniska pri Košiciach - Drienovská Nová Ves – Tatranská Štrba, Rakovec – 

Strážske – Humenné - Snina. Pre zásobovanie jednotlivých okresov slúžia vysokotlaké 

plynovody. K spotrebite�om sa plyn dopravuje rozvodom VVTL (6,4 Mpa), VTL (2,5 – 4,0 

Mpa), STL (0,1 – 0,3 MPa) cez prepúš�acie a regula�né stanice k úsekovým a domovým 

regulátorom. Na území kraja sa nenachádzajú podzemné zásobníky plynu.  

Mesto Bardejov je plynofikované od r. 1974 VTL plynovodom DN300 PN 40 Prešov – 

Bardejov, z ktorého je mesto napojené odbo�kou DN200 PN 40 cez hlavnú regula�nú  

stanicu VTL/STL RS 5000/2/2 – 440, umiestnenou v lokalite Nad Papier�ou. �alšie 2 

regula�né stanice sú osadené v Bardejovskej Zábave a pri Bardejovskej Novej Vsi. Systém 

distribu�nej siete v katastri mesta je: z hlavnej regula�nej stanice vychádzajú 2 stredotlaké 

zásobovacie potrubia: DN300 PN1 v smere do stredu mesta k okrskovým kotolniam 

a DN300 PN3  v smere cez Top�u  po �avom brehu rieky na Vinbarg, do priemyselného 

obvodu a do Bardejovských Kúpe�ov s odbo�kami do Dlhej Lúky a Bardejovskej Novej Vsi. 

Zásobovanie elektrickou energiou v meste Bardejov a jeho okolí zabezpe�uje 

miestna elektrostanica s transformov�ou 110/22 kV s výkonom 2 x 40 MVA, ktorá je 

umiestnená na západnom okraji mesta. Je napájaná 2 x 110 kV vedením �. 6755/6766 

Prešov – Bardejov a prepojená  1 x 110 kV vedením �. 6751 na ES Svidník. Nadradené  110 
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kV vedenia prechádzajú katastrálnym územím mesta v ochrannom pásme šírky 20 m od 

krajného vodi�a obojstranne. 

Nenachádzajú sa tu žiadne zdroje el. energie. 

Zásobovanie vodou

Pre zásobovanie pitnou vodou Prešovského kraja sú rozhodujúce dve nadradené  

vodárenské sústavy: Východoslovenská vodárenská sústava (VVS) a Spišsko-popradská 

vodárenská sústava (SPVS). Východoslovenská vodárenská sústava zásobuje v sú�asnosti 

pitnou vodou v rozhodujúcej miere okresy Snina, Humenné, Vranov nad Top�ou, Prešov 

a tiež okresy Michalovce, Trebišov, Košice-mesto a Košice-okolie v Košickom kraji. 

Východoslovenskú vodárenskú sústavu vymedzujú základné skupinové vodovody a dia�kový 

prívod vody z VN Starina. Po dobudovaní prívodov vody sa rozšíri aj do okresov Bardejov, 

Stropkov, Svidník a Medzilaborce.  

Napojenos� na verejné zásobovanie pitnou vodou v okrese Bardejov je 81,5% 

obyvate�stva. Viac ako polovica zásobovaných obyvate�ov býva v okresnom meste. Okrem 

mesta  Bardejov je na verejný vodovod napojených v sú�asnosti 60 obcí okresu. V  

sú�asnosti sa využívajú pre skupinové vodovody VVS povrchové a podzemné miestne 

vodné zdroje (vrty alebo studne). Po celom území okresu Bardejov sa jedná spolu o 53 

vodných zdrojov s výdatnos�ou od 0,2 (malé zdroje) až do 25 l.s.  

Mesto Bardejov, Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Dlhá Lúka a  Mihá�ov 

sú zásobované zo skupinového vodovodu. Bardejovský skupinový vodovod využíva zdroje  

vody z povrchového odberu z rieky Top�a s úprav�ou umiestnenou na východnom okraji 

mesta v lokalite Dúbrava a zdroje podzemnej vody  náplavov nad Bardejovom v lokalite 

Mokroluh I (4 studne), Mokrolu II (2 studne), Široká (4 studne) a Pod Dúbravou (8 studní). 

Zásobovanie odberate�ov je zabezpe�ované verejným vodovodom, ktorý je v správe VVS 

a.s. – OZ Bardejov. Niektoré organizácie na území mesta (napr. Šarišské pekárne, SAD, 

Nemocnica) využívajú ako zdroje vody vlastné studne. 

Kanalizácia

Rozvoj verejných kanalizácií výrazne zaostáva za stavom v zásobovaní obyvate�stva 

pitnou vodou. V okrese Bardejov je na verejnú kanalizáciu napojených len cca  40% 

obyvate�ov. V prevádzke sú 3 �OV, z toho 1 je v meste Bardejov.  
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Kanaliza�ná sie� v meste Bardejov vybudovaná v rokoch 1953-57 sa postupne 

rozširovala a rozširuje pod�a rozvoja výstavby mesta. �OV Bardejov je mechanicko-

biologická  a nachádza sa na východnom okraji mesta pod Bardejovskou Novou Vsou. Na 

�OV sú pripojené sídla Bardejov, Bardejovské Kúpele, �as� Bardejovskej Novej Vsi. 

Recipientom �OV je rieka Top�a. 

3.4 Kultúrno-historické hodnoty územia 

Okres Bardejov pokrýva historické územie horného Šariša. Kultúrno-historický 

potenciál bol podmienený predovšetkým rozvojom bývalej Šarišskej župy. V tomto regióne 

sa stretávajú z európskeho h�adiska 2 významné oblasti – nížinná kultúra, ktorá v �udovej 

architektúre predstavuje stavbu hlinenú, prip. kamennú a horská kultúra, ktorá predstavuje 

stavbu zrubovú a drevenú. Dôležitú úlohu pri historickom formovaní tohto regiónu zohrali 

okrem vplyvu rímskokatolíckej cirkvi aj vplyvy gréckokatolíckej a pravoslávnej, ale aj 

evanjelickej cirkvi. Významným faktorom je aj poloha okrajovej hrani�nej oblasti s predtým i 

teraz závažnými väzbami na susedné Po�sko. Toto územie je silne pozna�ené vplyvmi 

západnej a východnej kultúry. Na jednej strane sú to dochované urbanistické 

a architektonické pamiatky už z �ias gotiky, renesancie a baroka a na druhej strane drevené 

kostolíky východného obradu so svojimi areálmi zo 17. – 18. storo�ia. Nachádza sa tu 

viacero významných kultúrnych pamiatok. 

Historické jadro mesta Bardejov bolo v roku 2000 zapísané do Svetového kultúrneho 

dedi�stva UNESCO. Územie lokality zapísanej do UNESCO je totožné s ochranným 

pásmom MPR Bardejov zah	�ajúcej aj areál židovského suburbia. Dominantou MPR sú 

národné kultúrne pamiatky - Radnica a Kostol sv. Egídia. Ochrana pamiatkového fondu 

mesta je  zabezpe�ená aj zákonom �.176/2002 Z.z. o ochrane a rozvoji územia mesta 

Bardejov. �alšie pozoruhodné pamiatky  v MPR Bardejov sú aj gotická stavba  

humanistického gymnázia, Kostol sv. Jána Krstite�a, Kláštor františkánov a viaceré gotické 

a renesan�né domy. V ne�alekých Bardejovských Kúpe�och sa v Rakocziho vile nachádza 

národopisná expozícia a tiež je tam Múzeum �udovej architektúry – skanzen. 

Najhodnotnejšie drevené kostolíky - národné kultúrne pamiatky s ochranným 

pásmom v okrese Bardejov sú: kostol gr.k.sv.Michala vo Fri�ke, kostol r.k. sv.Františka v 

Hervartove, kostol gr.k. P.M.Ochrankyne v Jedlinke, kostol gr.k.O�is�.P.Márie v Kožanoch, 

kostol gr.k.sv.Lukáša v Krivom, kostol gr.k. Kozmu a Damiána v Lukove a kostol 

gr.k.sv.Lukáša v Tro�anoch. V Zborove sa nachádza zrúcanina hradu. Kultúrne pamiatky, 
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historické sakrálne stavby, zvonice, staré panské sídla, dochované skvosty �udovej 

architektúry, ale aj archeologické náleziská starých sídlisk, pohrebísk, mohyly a hradiská sa 

nachádzajú v mnohých obciach okresu Bardejov. 

�

�
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Významnou skupinou kultúrneho dedi�stva tohto regiónu sú stavby a pamätné miesta 

viažuce sa na udalosti 1. a tiež 2. svetovej vojny. Pokia� 2. svetová vojna bola dôkladne 

preskúmaná a zhodnotená, až v úplne posledných rokoch sa za�ínajú odkrýva� historické 

fakty a pamiatky aj na 1. svetovú vojnu v danej oblasti. Od septembra 1914 až po máj 1915 

prebiehali  na území sú�asných okresov Humenné, Snina, Stropkov, Svidník, Medzilaborce, 

Bardejov urputné boje na frontovej línii. Následkom týchto bojov padlo alebo v dôsledku 

zranení zomrelo 37 400 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády, ktorí sú 

pochovaní v 236 vojenských cintorínoch. Samotné mesto Bardejov bolo hne� na za�iatku I. 

svetovej vojny (1.XII. 1914) obsadené ruskými jednotkami 8. armády  generála jazdectva 

A.A. Brusilova, ktoré sa však po pár d�och z mesta stiahli tesne za hrani�ný hrebe� Karpát. 

�alší výpad ruskej armády na jar 1915 skon�il obsadením Zborova 26.III.1915, avšak �alej 
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na juh sa už ruské vojska nedostali. V obci Zborov je dnes pietne upravený cintorín obetiam 

I. aj II. svetovej vojny. 

V bezprostrednej blízkosti posudzovanej lokality sa žiadna národná kultúrna pamiatka 

nenachádza. 

3.5 Rekreácia a cestovný ruch 

Jedným z hlavných kritérií pre hodnotenie cestovného ruchu  a rekreácie je po�et 

návštevníkov v regióne.  

Územie okresu Bardejov má ve�mi priaznivé podmienky pre rozvoj rekreácie 

a turizmu, ktoré však ešte nie sú dostato�ne využívané. Z h�adiska návštevnosti je okres 

Bardejov v rámci Prešovského kraja, po okresoch Poprad, Kežmarok a Prešov, najviac 

navštevovaným okresom v rámci cestovného ruchu – po�et návštevníkov cca 32 500 ro�ne 

(údaj z r.2011), s priemerným po�tom prenocovaní až do 10 dní (�o je najvyšší po�et v rámci 

kraja, súvisí to s kúpe�ným turizmom).  

Cestovný ruch je v prevažnej miere koncentrovaný v historickom meste Bardejov 

a v blízkych Bardejovských Kúpe�och, kúpe�och medzinárodného významu, s pôvodným aj 

novodobým komplexom lie�ebných zariadení. Bardejovské Kúpele majú bohatú históriu, 

nenarušené prírodné prostredie, prírodné lie�ivé zdroje dostato�nej výdatnosti a okrem 

lie�ených domov majú aj dostato�nú kapacitu lôžok pre vo�ný cestovný ruch. Rekrea�né 

priestory Regetovka – Stebnícka Huta a Makovica – Nižná Polianka v Ondavskej vrchovine 

a obec Kríže v �ergovskom pohorí majú vyhovujúcu kapacitu lyžiarskych zariadení – vlekov. 

Chýba im však komplexná vybavenos�, ktorú je potrebné dobudova�. Okrem toho horské 

a podhorské �asti regiónu zaznamenávajú úbytok obyvate�stva a tým uvo�nenie bytového 

fondu, �o by sa mohlo využi� pre turizmus a rekreáciu formou vidieckej turistiky 

a chalupárstva. V rámci poznávacieho turizmu je potrebné spropagova� aj drevené kostolíky 

regiónu, hrad Zborov a ostatné pamiatky kultúrneho dedi�stva. Ve�mi perspektívne pre tento 

región je vybudovanie stredísk vidieckej turistiky v prihrani�ných obciach okresu a prepoji�

priestory turizmu na oboch stranách štátnej hranice s Po�skom a tiež vzájomné prepojenie 

kúpe�ných miest Krynica a Bardejov, �o si vyžaduje hlavne rekonštrukciu cestných 

komunikácii. 
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 III.4. SÚ�ASNÝ STAV PRÍRODNÉHO PROSTREDIA 

4.1. Kvalita ovzdušia 

Územie Prešovského kraja z h�adiska �istoty ovzdušia je  v prevažnej miere 

ohrozené lokálnymi zdrojmi zne�istenia, zvláš� v prípade inverzných situácií. Týmito zdrojmi 

zne�istenia sú najvä�šie sídla – Prešov, aglomerácia Poprad – Svit, Bardejov a oblas�

Vranov n/Top�ou – Humenné – Strážske.  

Regionálne zne�istenie ovzdušia je zne�istenie hrani�nej vrstvy atmosféry krajiny 

vidieckeho typu v dostato�nej vzdialenosti od lokálnych priemyselných a mestských zdrojov. 

V regionálnych polohách sú už exhaláty rovnomerne rozptýlené v celej hrani�nej vrstve, do 

výšky asi 1000 m, a úrove� prízemných koncentrácií je nižšia ako v mestách.  V regionálnom 

meradle sa uplat�ujú škodliviny zo spa�ovacích procesov, oxid siri�itý, oxidy dusíka, 

uh�ovodíky, �ažké kovy. Doba zotrvania týchto látok v ovzduší je nieko�ko dní, preto môžu 

by� v atmosfére prenesené až do vzdialenosti nieko�ko tisíc kilometrov od zdroja.  Podiel 

transhrani�ného dia�kového prenosu škodlivín na regionálnom zne�istení je približne 60%. 

Konkrétnym negatívnym prejavom regionálneho zne�istenia ovzdušia je poškodzovanie až 

hynutie lesných porastov predovšetkým vo vrcholových partiách pohorí. Imisná situácia sa v 

Prešovskom kraji meria na 2 staniciach, ktoré sú sú�as�ou siete regionálnych staníc SR. 

 V rámci regionálneho zne�istenia môže by� okres Bardejov postihnutý zne�istením 

z aglomerácie stredného Zemplína, kde sú hlavnými zne�is�ovate�mi Chemko Strážske, 

Bukocel a.s. Hencovce, Chemes a.s. Humenné, Vihorlat s.r.o. Snina. Imisná situácia sa v 

Prešovskom kraji meria na 2 staniciach, ktoré sú sú�as�ou siete regionálnych staníc SR. 

V meste Bardejov pod�a údajov, ktoré poskytla samospráva, ve�ké zdroje zne�istenia 

ovzdušia nie sú evidované, stredných zdrojov je evidovaných 48, malých zdrojov zne�istenia 

je evidovaných 22. V meste Bardejov sú hlavnými zne�is�ovate�mi ovzdušia napr. plynové 

kotolne spolo�nosti BARDTERM – 20 kotolní. 

 Základnými zne�is�ujúcimi látkami sú: tuhé zne�is�ujúce látky, oxid siri�itý, oxid 

uho�natý a oxidy dusíka, pribúdajú k nim však aj závažné emisie sírovodíka, chlóru, 

merkaptanov a organických látok (vplyvom zdrojov situovaných v okrese Michalovce, najmä 

Chemko Strážske, Elektrárne Vojany a SPP Ve�ké Kapušany).  

Pod�a údajov zo stacionárnych zdrojov za obdobie rokov 2001 - 2012 boli v okrese 

Bardejov namerané hodnoty emisií, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabu�ke. 
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Lokálne zne�istenie ovzdušia sa monitoruje v rámci SR iba vo Svite, v Prešove 

(Solivar a Sídlisko III) a v oblasti stredného Zemplína na staniciach vo Vranove 

a v Humennom, v oblasti Bardejova nie je vybudovaná monitorovacia stanica.  Lokálne 

zne�istenie ovzdušia je výsledkom emisií z blízkych zdrojov zne�istenia s �asto výrazným 

príspevkom emisií z mobilných zdrojov (automobilová doprava). Najvyššie hodnoty lokálneho 

zne�istenia sa spravidla vyskytujú v lokalitách so zna�nou koncentráciou osídlenia, 

priemyslu a dopravy. V okrese Bardejov  je najvyššie lokálne zne�istenie ovzdušia v meste 

Bardejov a v okolí ciest  I. triedy v smere Bardejov – Svidník a Bardejov – Kapušany. 

Lokálne zdroje prekurzorov ozónu majú na úrove� zne�istenia ovzdušia touto 

zne�is�ujúcou látkou len nepatrný vplyv. Vzh�adom na skuto�nos�, že prízemný ozón má 

regionálny charakter a jeho úrove� je  v zna�nej miere ovplyv�ovaná celoeurópskymi 

emisiami prekurzorov ozónu s dia�kovým prenosom ozónu ako aj vertikálnou výmenou, MŽP 

SR nevymedzilo oblasti riadenia kvality ovzdušia pre ozón. Pod�a legislatívy SR (EÚ) sa táto 

charakteristika vyhodnocuje v priemere za 3 roky. Povolený po�et 25 dní v priemere za tri 

roky (cie�ová hodnota pre r. 2010) bol prekro�ený na všetkých staniciach. Hodnoty 

prízemného ozónu na stanici Starina v posledných rokoch mierne stúpajú, ro�ný priemer 

v roku 2012 bol 60 µg/m3, v roku 2013 bol ro�ný priemer 64 µg/m3. 

Minimálny rozsah monitorovania �ažkých kovov – Pb, As, Cd, Ni, bol splnený. Na 

žiadnej monitorovacej stanici nebola prekro�ená limitná hodnota.   

4.2.  Kvalita vôd 

Z h�adiska potrieb a zdrojov vody pre zásobovanie pitnou vodou sa u podzemných 

vodných zdrojov doteraz vychádzalo z minimálnych výdatností prame�ov, kým u vrtov alebo 

studní z ich odporú�anej výdatnosti pod�a výsledkov hydrogeologického prieskumu. Pri tomto 

kvantitatívnom hodnotení zdrojov sa sú�asne zoh�ad�ujú aj kvalitatívne ukazovatele, ktoré 

sú rozhodujúce pre �alšie využívanie vodného zdroja. Kvalita sa hodnotí aj z ekonomicko-

okres 

Bardejov 

emisie TZL  

(tuhé zne�is�. látky) 
emisie SO2

(oxid siri�ity)

emisie NOx

(oxidy dusíka)

emisie CO 

(oxid uho�natý)

rok t/rok t/rok t/rok t/rok 

2001 299 256 166 703 

2005 426 79 159 630 

2012 434 50 219 648 
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ekologického poh�adu a perspektívnej využite�nosti zdroja vody. Pitná voda musí sp��a�

všetky požiadavky v zmysle platnej Vyhlášky o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu pitnej 

vody, t.j. takto dodávaná pitná voda musí by� zdravotne bezchybná. Sledovanie kvality pitnej 

vody odoberanej z vodárenského zdroja po�as jej akumulácie, úpravy a dopravy až 

k samotnému odberate�ovi sú povinní zabezpe�ova� prevádzkovatelia verejných vodovodov. 

V zmysle Zákona �. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve, v znení neskorších predpisov, 

je pitná voda zdravotne bezchybná, ak ani pri trvalom požívaní, alebo používaní nezmení 

zdravotný stav �udí prítomnos�ou mikroorganizmov a organizmov, alebo látok ovplyv�ujúcich 

zdravie �udí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti vnímate�né 

zmyslami nezabra�ujú jej požívaniu alebo používaniu. Definícia zdôraz�uje najdôležitejšiu 

charakteristiku pitnej vody, t.j. jej mikrobiologickú, fyzikálno-chemickú a rádiochemickú 

bezchybnos�. 

 Za využite�né vodné zdroje sú považované tie, ktoré už boli hodnotené a zaradené do 

niektorej kategórie zásob a zdrojov pod�a klasifikácie zásob, majúcich potrebnú primeranú 

dokumentáciu a povrchové odbery z tokov, ktorých povodia sú minimálne za�ažené 

antropogénnou �innos�ou a možno ich primerane ochráni� a ich vody upravi� (Šu�avský et 

al., 2000). 

Kvalita povrchových vôd 

 Z hydrogeologického h�adiska patrí posudzované územie do povodia Tople. 

Klasifikácia vody uskuto�nená v súlade s STN 75 7221 vychádza zo zhodnotenia vybraných 

ukazovate�ov kvality vody, ktoré sú rozdelené do 8 skupín nasledovne: 

A – skupina ukazovate�ov kyslíkového režimu (rozpustený kyslík, BSK5, CHSKCr alebo 

CHSKMn), 

B – skupina základných fyzikálno-chemických ukazovate�ov (pH, teplota vody, 

rozpustné látky – RL), 

C – skupina nutrientov (amoniakálny dusík, dusi�nanový dusík, celkový fosfor), 

D – skupina biologických ukazovate�ov, 

E – skupina mikrobiologických ukazovate�ov (koliformné baktérie – KOLI, 

termotolerantné koliformné baktérie – TEKOLI), 

F – skupina mikropolutantov, 

G – toxicita, 

H – rádioaktivita (celková objemová aktivita alfa, celková objemová aktivita beta). 
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Rieka Top�a až po profil Giraltovce, je zaradená do kategórie vodárenských tokov a jej 

vody sú využívané na zásobovanie miest Bardejov a Giraltovce pitnou vodou. V pramennej 

oblasti a v hornom úseku toku vykazuje Top�a vodu dobrej kvality. Kyslíkové pomery 

zodpovedajú II. triede, tak isto úrove� biologického oživenia. S výnimkou pH (III.trieda) 

základné chemické zloženie potvrdzuje dobrú kvalitu vody.  Celková úrove�

mikrobiologického zne�istenia sa už zara�uje do III.triedy. V úseku od Bardejova je 

evidovaný zvýšený obsah nerozpustených látok, dusitanových iónov (V.trieda) a ve�mi 

nepriaznivé je aj mikrobiologické zne�istenie (IV.-V.trieda). Okrem obcí, v ktorých chýbajú 

žiadúce �istiarne odpadových vôd, kvalitu ovplyv�uje aj po�nohospodárska �innos� a �alšie 

antropogénne �innosti (lesohospodárska �innos�, komunikácie, skládky a i.). Vplyv 

odpadových vôd z Bardejova kvalitu vody ešte viac zhoršuje, vyskytujú sa i �ažké kovy (ortu�, 

kadmium, olovo) a prítok Radomky prináša zne�istenie fenolmi. Z uvedených dôvodov je 

využívanie vody Tople pre zásobovanie Giraltoviec neúnosné a je vyžadujúci iný zdroj. Tento 

povrchový odber je navrhnutý na vyradenie. V �alšom úseku až po ústie do Ondavy sa 

kvalita Tople v zásade nemení, aj ke� niektoré ukazovatele sa najmä vplyvom �istejších 

prítokov zlepšia. 

Kvalita podzemných vôd 

 Podstatná �as� zdrojov podzemných vôd je vyhovujúca, bez potreby náro�nejších 

úprav. Všetky významné využívané zdroje vody majú rozhodnutím vodohospodárskeho 

orgánu ur�ené ochranné pásmo. Kvalita podzemných vôd súvisí aj so stup�om zne�istenia 

vôd povrchových. Existujú lokality zdrojov podzemnej vody, situované do údolných rovín, 

využívaných najmä po�nohospodárstvom, je tu osídlenie, cesty, železni�né trate a toky, 

v okolí ktorých sú vodné zdroje zvy�ajne s problematickou, príp. ohrozenou kvalitou vody. 

Podzemné vody v rie�nych náplavoch Tople vykazujú pomerne dobrú kvalitu. Napriek 

tomu sa zis�uje zvyšovanie hodnoty pH, chloridov, obsahu organických látok (CHSKMn) 

a koliformných baktérií. 

Niektoré vodné zdroje sú vyra�ované z dôvodu malej výdatnosti, ako pramene a  

studne v obciach Šiba, Sveržov, Snakov, Kurov, Hervartov, Krivé, Harhaj a Brekov. 

Na základe navrhovaných ekologických limitov využite�nosti zásob podzemných vôd 

bude potom potrebné rieši� nové s tým vzniknuté problémy, a to h�ada� nové vodné zdroje 

v iných lokalitách, v prípade ich využívania  stanovi� im nové PHO, �o predstavuje �alší 

dopad na územný rozvoj VÚC.
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4.3 Zne�istenie  pôd a horninového prostredia 

Kvalita pôdy môže by� zhoršovaná fyzikálnou alebo chemickou degradáciou.  

Hlavným prejavom fyzikálnej degradácie na Slovensku je vodná erózia. Pod�a údajov 

Výskumného ústavu pôdnej úrodnosti je v Prešovskom kraji 68,2% po�nohospodárskych pôd 

ohrozených vodnou eróziou. Potenciál vodnej erózie môžeme hodnoti� pod�a stup�ov 

eróznej ohrozenosti. Pôdy okresu Bardejov patria vä�šinou do extrémne ohrozovaných pôd.                                      

Hlavne pôdy na výrazných až príkrych svahoch by sa mali využíva� len ako trvalé trávne 

porasty. Veterná erózia nie je závažným problémom v SR. Vyskytuje sa v oblastiach nížin 

s �ahkými pôdami a tieto sa v Prešovskom kraji nevyskytujú. 

Chemická degradácia pôd môže by� spôsobená vplyvom rizikových látok anorganickej 

a organickej povahy z prírodných aj antropických zdrojov, ktoré v ur�itej koncentrácii pôsobia 

škodlivo na pôdu, vyvolávajú zmeny jej fyzikálnych, chemických a biologických vlastností. 

Monitorovanie a hodnotenie kontaminácie pôd je sú�as�ou �iastkového 

monitorovacieho systému Pôda ako aj geochemického atlasu SR, �as� pôda. Monitorovaním 

zistené hodnoty sú posudzované pod�a Rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR 

o najvyšších prípustných hodnotách škodlivých látok v pôde �íslo 521/1994-540.  Zvýšené 

hodnoty rizikových látok v pôde nad limitnými hodnotami sú dôsledkom vplyvu emisií, ale na 

mnohých miestach ide o prejav prirodzených endogénnych geochemických anomálií. 

Celkovo bolo v rámci Prešovského kraja odobratých 53 vzoriek, z ktorých len minimálny 

po�et prekra�uje hygienický limit. Okrem sledovania rizikových prvkov v pôdach sa venuje 

pozornos� aj sledovaniu obsahov benzo/a/pyrénu a celkového obsahu PAU (polycyklické 

aromatické uh�ovodíky). Z celkového po�tu 12 pôdnych vzoriek odobratých v rámci 

Prešovského kraja nebol zistený ani v jednej obsah nad povolený hygienický limit. 

Pod�a mapy VÚPOP v okrese Bardejov sa len na málo miestach vyskytujú mierne 

kontaminované pôdy.  

4.4 Odpady 

Pod�a Krajskej koncepcie starostlivosti o životné prostredie Prešovského kraja (B. 

Bystrica, 2006) v roku 2004 vzniklo na území Prešovského kraja celkom 763 415,34 t 

odpadov, �o predstavuje 5,23 % z celkového množstva odpadov vzniknutého v SR. Z tohto 

množstva predstavoval nebezpe�ný odpad celkom 15 998,71 t (2,1 % z celkového odpadu 

v rámci Prešovského kraja a 2,5 % z celkom vzniknutého N odpadu v SR) a 747 416,63 t 

odpad ostatný, �o zodpovedalo približne 7,9 % z celkovo vzniknutého odpadu kategórie O v 
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SR za rok 2004. Na území Prešovského kraja vzniklo v roku 2004 celkom 162 354 t 

komunálneho odpadu, �o znamená pokles o cca 7 000 t v porovnaní s rokom 2002. 

Priemerné množstvo KO vzniknuté v Prešovskom kraji na obyvate�a za rok 2004 bolo 199,6 

kg/obyv., �o je najnižšia hodnota tohto ukazovate�a zo všetkých krajov Slovenskej republiky. 

V porovnaní s celoštátnym priemerom je nižší o približne 75 kg/obyv.   

Pod�a údajov ŠU SR sa v roku 2009 vyprodukovalo v Prešovskom kraji  199 661 t  

komunálnych odpadov, �o je v priemere 247 kg/obyvate�a KO, pri�om množstvo 

vyseparovaných zložiek dosahovalo cca 15 kg/obyv. Oproti roku 2004 je to nárast o 37 307 t, 

resp. skoro 50 kg/obyv.  

Produkcia komunálnych odpadov (KO) narastá priamo úmerne rastu HDP. Kým v roku 

2002 bola priemerná produkcia KO na obyvate�a SR 283 kg, v roku 2005 vzrástla na 289 kg  

a pod�a posledných údajov z MŽP SR bola priemerná produkcia KO v roku 2006 na 

obyvate�a 301 kg.  V roku 2008 pod�a údajov MŽP SR bola priemerná produkcia KO 331 

kg/obyv. Územná diferenciácia v produkcií komunálnych odpadov odpad je však ve�mi ve�ká. 

Vidiecke sídla produkujú výrazne menej komunálneho odpadu ako mestá s bohatou 

infraštruktúrou. Druhým výrazným faktorom  pri produkcií komunálnych odpadov je 

hospodárska vyspelos� regiónu. Zatia� �o mestá na východe Slovenska produkujú 

v priemere na obyvate�a cca 314 –358 -  433 kg (Snina – Poprad – Prešov),  v hospodársky 

silnejších regiónoch Slovenska je produkcia komunálneho odpadu na obyvate�a za rok 

v mestách ove�a vyššia: Pezinok 471 kg, Trnava 502 kg, Nové Zámky 516 kg, Ša�a 570 kg, 

Topo��any 580 kg, Ružomberok 597 kg, Pieš�any 816 kg. 

Tab.�.12: Produkcia komunálnych odpadov na obyvate�a za rok pod�a krajov 

��� ���� ���� ���� �	�� ���� ��� 
��

2002 403,1 364,5 250,4 292,3 301,5 274,3 231,4 213,4

2003 391,3 369,1 269,9 311,4 369,5 283,5 226,0 202,4

2004 389,0 361,9 268,7 298,1 286,7 222,0 209,1 204,0

2005 433,4 399,2 275,3 307,8 285,2 257,4 211,4 203,5

2006 412,9 431,8 293,9 317,0 296,0 248,4 233,8 230,8

2007 448,2 406,0 313,6 331,1 302,1 247,2 245,3 234,9

2008 468,1 416,0 330,8 387,6 313,8 271,1 262,9 252,9

Produkcia komunálnych odpadov pod�a krajov v kg/obyv. (zdroj ŠU SR).
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Na území Prešovského kraja prevažovalo skládkovanie KO. Z celkového množstva 

vzniknutého KO sa zhodnotilo všetkými spôsobmi (vrátane energetického) len cca 14,72 %, 

zvyšných 85 ,07 % sa zneškod�uje skládkovaním. 

�� V meste Bardejov má vznik odpadov v posledných 10 rokoch stúpajúcu tendenciu. 

Z komunálneho odpadu sa v meste separuje papier, sklo, kovy, PET f�aše a zložky 

nebezpe�ného odpadu (akumulátory  a elektroodpad). Osobitne sa zbiera stavebný odpad 

a odpad z mestskej zelene. Odpad z mestskej zelene zah��a odpad: z parkov a zelene na 

území celého mesta Bardejov a Bardejovských Kúpe�ov a tiež z prímestských rekrea�ných 

lesov (mestský lesopark Miha�ov, kúpe�ný lesopark v Bardejovských Kúpe�och a lokálne 

rekrea�né, športovo-rekrea�né a oddychové priestory). Množstvo komunálneho odpadu 

v meste Bardejov za roky 2000 až 2014 je uvedené v nasledujúcej tabu�ke. 

  

Rok Množstvo KO v t

Priemerná 
produkcia na 1 

ob�ana

Množstvo KO 
zneškodneného na 

skládke v t 

Množstvo 
zhodnoteného KO 
vrátane BRO v t

        %  
zhodnotenia

2000 3 062,60 90,93 3 059,00 3,60 0,12

2001 5 755,90 172,68 5 738,80 17,10 0,30

2002 8 476,80 253,68 8 460,40 16,40 0,19

2003 8 904,31 269,19 8 692,38 211,94 2,38

2004 9 981,27 300,22 8 758,77 1 222,50 12,25

2005 9 750,91 293,30 8 345,35 1 405,56 14,41

2006 10 344,49 311,16 8 719,05 1 566,45 15,14

2007 11 236,90 341,29 9 540,75 1 696,15 15,09

2008 13 175,33 400,15 11 477,92 1 697,41 12,88

2009 16 912,52 510,80 13 076,96 2 085,56 12,33

2010 13 325,95 402,48 11 145,93 2 179,02 16,35

2011 13 108,03 398,69 10 991,18 2 116,85 16,15

2012 12 289,78 376,00 9 964,55 2 325,23 18,92

2013 11 677,03 358,71 10 077,29 1 599,74 13,70

2014 12 203,11 375,48 11 150,54 1 607,87 13,18

� ��������

���������-���*&.��������� ����������������	��	���
�	����'/���	���),�
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Pod�a údajov z POH Prešovského kraja na roky 2011-2015 sa v roku 2010 

vyprodukovalo v okrese Bardejov celkom 39 950 t odpadov, z toho bolo 39 443 t ostatných 

odpadov a 507 t nebezpe�ných odpadov. Z množstva ostatných odpadov tvoril komunálny 

odpad množstvo 18 375 t, �o je 237,7 kg na obyvate�a. Pod�a prílohy �.4 tohto POH sa 

v roku 2010 z celkového množstva 39 443 t ostatných odpadov zhodnotilo materiálovo 

10 035 t (25,44%), energeticky zhodnotilo 16 t (0,04%) a zneškodnilo skládkovaním 29 180 t 

(73,98%), zvyšných 0,54% bolo zhodnotené alebo zneškodnené ostatnými spôsobmi.�

� V sú�asnosti sa v okrese Bardejov komunálny odpad zneškod�uje na skládke 

v Petrovciach, ktorej prevádzkovate�om je Ozón Hanušovce, a.s., vzdialenej od mesta 

Bardejov 49 km a na skládke v Šemetkovciach, vzdialenej 46 km. Pre mesto Bardejov 

zabezpe�uje vývoz komunálneho odpadu spolo�nos� Ekobard, a.s. 

4.5 Hluk 

Hluková zá�až vo vonkajších priestoroch sa vyjadruje ako ekvivalentná hladina hluku 

(Laeq) resp. ako maximálna hladina hluku (LAmax.) . Pri hodnotení prípustnej hladiny hluku sa 

vychádza zo základnej hladiny hluku 50 dB(A), ktorá sa koriguje pod�a miestnych podmienok 

(napríklad zdravotnícke areály, prírodné rezervácie mínus 10 dB, výrobné zóny plus 20 dB), 

pod�a denného obdobia (noc mínus 10 dB) a pod�a povahy hluku (napr. menej ako raz za 

hodinu + 20 dB). 

 Najzávažnejším zdrojom hluku v životnom prostredí je doprava. Pri posudzovaní 

nepriaznivých ú�inkov hluku z cestnej dopravy možno vychádza� z celoštátneho profilového 

s�ítania v roku 2010. V metodike posudzovania bola ako limitujúca hranica ekvivalentnej 

hladiny hluku ur�ená Laeq = 70 dB(A) vo vzdialenosti 7,5 m od osi vozovky. Uvedeným 

priemerným hodnotám zodpovedá priemerná denná intenzita cca 2 800 voz./de�. Za�aženie  

hlukom hlavne pozd�ž hlavných cestných �ahov prechádzajúcich mestom Bardejov. Takýmto 

cestným �ahom je aj cesta I/77 v smere Stará �ubov�a – Svidník, kde je intenzita dopravy 

pod�a s�ítania dopravy 2010 na komunikáciach v meste Bardejov od 7245 až do 18 248 

voz/de�, intenzita dopravy na ceste II/545 v smere od Prešova je  viac ako 12 000 voz/de�. 

4.6 Geodynamika, seizmicita, žiarenia 

Radioaktivita - Prírodná rádioaktivita hornín a vôd, ako i radónové riziko Prešovského 

kraja je ovplyvnené pestrou geologickou stavbou hornín, ktoré budujú jednotlivé geologické 

celky.  Terciárne horniny sú zaradené prevažne do kategórie nízkeho alebo stredného 

radónového rizika, pri�om efuzívno-sedimentárny komplex neogénu vykazuje vyššiu 



���������	
��
	��	�
���������������������
������
	��	������
�	����

Základné informácie o sú�asnom stave životného prostredia  - kapitola III.4  – strana: 61

rizikovos�. Sedimenty paleogénu sú prevažne v nízkom riziku. Mezozické  horniny sú ako 

celok v kategórii stredného radónového rizika. Paleozoikum má zo všetkých geologických 

útvarov najvyššie radónové riziko. Aktivita radónu v pôdnom vzduchu závisí od obsahu uránu 

a tória v horninách. 

Pod�a odvodených máp radónového rizika Slovenska územie Prešovského kraja vo 

všeobecnosti leží v oblasti s nižším dávkovým príkonom. Hodnoty Th sa pohybujú v širokých 

medziach 4 - 26 ppm eTh, pri�om v nížinných oblastiach sú hodnoty 10 - 12 ppm eTh 

(priemerná hodnota pre SR je 9,4 ppm eTh). Na území okresu Bardejov sa nenachádzajú 

plochy s vysokým radónovým rizikom.  

Seizmicita - vyjadruje pravdepodobnos� neprekro�enia seizmického pohybu po�as 

denného �asového intervalu na zvolenej záujmovej lokalite. Seizmické ohrozenie je 

vyjadrené v hodnotách makroseizmickej intenzity (o MSK 64) a je znázornené na mapke 

(pod�a Atlasu SR 2002). 

��0�
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4.7 Zdravotný stav obyvate�stva  

Zdravotný stav obyvate�stva je výsledkom pôsobenia viacerých faktorov – ekonomická 

a sociálna situácia, výživové  návyky, životný štýl, úrove� zdravotníckej starostlivosti, ako aj 

životné prostredie. Vplyv zne�isteného prostredia na zdravie �udí je doteraz len málo 

preskúmaný, odzrkad�uje sa však najmä v nasledovných ukazovate�och zdravotného stavu 

obyvate�stva: 

� stredná d�žka života pri narodení 

� celková úmrtnos� (mortalita) 

� doj�enská a novorodenecká (perinatálna) úmrtnos�

� po�et rizikových tehotenstiev a po�et narodených s vrodenými vadami 

� štruktúra prí�in smrti 

� po�et alergických, kardiovaskulárnych a onkologických ochorení 

p.�. Okres  Muži Okres  Ženy 

1 Košice I 72,53 Košice I 80,09 

2 Prešov 72,14 Bardejov 79,95 

3 Košice II 71,95 Prešov 79,56 

4 Košice III 71,75 Poprad 79,46 

5 Bardejov 71,59 Snina 79,29 

6 Poprad 71,50 Vranov nad Top�ou 79,20 

7 Svidník 71,36 Svidník 79,05 

8 Stará �ubov�a 70,95 Stropkov 79,04 

9 Levo�a 70,75 Humenné 78,76 

10 Humenné 70,73 Košice II 78,59 

11 Sabinov 70,68 Stará �ubov�a 78,55 

12 Spišská Nová Ves 70,67 Sabinov 78,51 

13 Medzilaborce 70,44 Medzilaborce 78,37 

14 Stropkov 70,40 Sobrance 78,08 

15 Vranov nad Top�ou 70,39 Košice III 78,02 

16 Košice IV 70,22 Spišská Nová Ves 77,98 

17 Snina 69,82 Michalovce 77,79 

18 Michalovce 69,61 Levo�a 77,65 

19 Košice - okolie 68,96 Košice IV 77,47 

20 Kežmarok 68,30 Košice - okoli 77,30 

21 Sobrance 68,22 Rož�ava 77,30 

22 Gelnica 68,20 Trebišov 76,97 

23 Rož�ava 67,99 Kežmarok 76,92 

24 Trebišov 67,74 Gelnica 76,67 

Tab.�.14: Stredná d�žka života v okresoch PSK a KSK (ŠU SR, 2009) 

Stredná d�žka života pri narodení, tzv. nádej na dožitie (obrázok 15) je základným 
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ukazovate�om úrovne životných podmienok obyvate�stva a úmrtnostných pomerov. 

Predstavuje priemerný po�et rokov života novorodenca, ktorý môže dosiahnu� pri 

rešpektovaní špecifickej úmrtnosti v danom období. Aj napriek tomu, že priemerná stredná 

d�žka života v SR sa od roku 1970 postupne zvyšovala, je to pod hranicou európskeho 

priemeru a  zaostáva za najvyspelejšími krajinami. V rámci okresov Prešovského a 

Košického kraja dosahuje okres Bardejov dos� vysokú strednú d�žku života, u mužov je to 

71,6 a u žien je to skoro 80 rokov.  

�

�

�

0�
�#�&�34��5
�6���
	�	���7 &%� !��������2���&
	����8*9���9*9�'3441,�

�

Prešovský kraj patrí k regiónom s najvyššou pôrodnos�ou (natalitou) - je na 1. mieste 

v SR, v sú�asnosti (r. 2010) predstavuje 13,07 ‰ (po�et živonarodených detí na 1000 

obyvate�ov).  Najviac detí sa rodí v okresoch s vysokým podielom rómskeho obyvate�stva – 

Kežmarok (r. 2010 – 18,49 ‰), Sabinov (15,9 ‰) a Stará �ubov�a (15,11 ‰). Naopak 

najnižšiu pôrodnos� v rámci kraja dosahujú okresy Snina (8,98 ‰) a Humenné (9,63 ‰). 

Okres Bardejov dosahoval v roku 2010 pôrodnos� 12,33 ‰ (priemer za SR je 11,12 ‰). 

Citlivým ukazovate�om hygienickej a kultúrnej úrovne života obyvate�stva, ako aj 

meradlom zdravotníckej starostlivosti je novorodenecká (perinatálna) úmrtnos� (podiel 

novorodencov, ktorí zomierajú do 28 dní) a doj�enská úmrtnos� (po�et novorodencov 

zomretých do 1 roka života na 1000 živonarodených detí). Úmrtia novorodencov v prvých 
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d�och života spôsobujú najmä  vnútorné prí�iny, ako vrodené chyby, choroby matky at�., 

kým v neskoršom období pri úmrtiach novorodencov prevládajú hlavne vonkajšie prí�iny, 

predovšetkým infekcie a úrazy. V okrese Bardejov dosahovala v roku 2009 novorodenecká 

úmrtnos� 4,26 ‰ na 1000 živonarodených detí (priemer za SR bol 3,07 ‰). Doj�enská 

úmrtnos� v roku 2009 dosahovala v okrese Bardejov 7,45 ‰ na 1000 živonarodených detí 

(priemer za SR bol 5,65 ‰).   

K základným charakteristikám zdravotného stavu obyvate�stva, odrážajúcich 

ekonomické, kultúrne, životné a pracovné podmienky patrí aj úmrtnos� – mortalita. Výška 

ukazovate�ov celkovej úmrtnosti závisí však nielen od uvedených podmienok, ale ju 

bezprostredne ovplyv�uje aj veková štruktúra obyvate�stva. Prešovský kraj patrí k regiónom 

s nižšou úmrtnos�ou, v rámci okresov však pozorujeme zna�né disproporcie. Pri sledovaní 

úmrtnosti obyvate�stva v závislosti od veku a pohlavia je možné tak ako v republikovom 

priemere aj v Prešovskom kraji pozorova� nadúmrtnos� mužov. 

�������D��)�
���EB��
��.!������&
	��$��8
	<���&����&
����'��‰ na 1000obyv., zdroj ŠÚ SR,

V úmrtnosti pod�a prí�in smrti, podobne ako v celej republike , tak aj v Prešovskom 

kraji, aj v okrese Bardejov dominuje úmrtnos� na ochorenia  obehovej sústavy (364/100 000 

obyv. v roku 2010 v okrese Bardejov), predovšetkým na ischemické choroby srdca. Úmrtnos�

Okres 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010

SR 9,58 9,93 9,89 9,98 9,83 9,77 9,84

Prešovský kraj 8,19 8,52 8,52 8,59 8,42 8,36 8,53

Stará �ubov�a 7,77 8,22 8,74 7,78 7,98 7,73 7,44

Stropkov 8,10 9,34 8,25 10,20 9,01 10,66 8,56

Svidník 8,50 8,94 9,08 9,78 8,61 9,00 9,25

Vranov n/Top�ou 8,92 8,23 8,85 8,44 8,84 8,02 9,08

Bardejov 8,30 8,67 8,46 8,31 7,96 7,98 8,45

Humenné 8,51 8,90 9,07 8,97 8,76 9,11 9,88

Kežmarok 7,32 8,35 8,02 8,50 7,64 8,19 7,74

Levo�a 8,12 9,57 9,00 8,58 8,54 8,62 8,48

Medzilaborce 12,15 12,13 13,60 15,14 13,61 13,53 15,44

Poprad 7,85 8,06 7,91 7,66 7,91 8,19 7,93

Prešov 8,13 8,01 7,86 8,45 8,36 8,08 8,25

Sabinov 6,83 8,14 8,31 7,86 7,92 6,81 7,33

Snina 9,53 9,91 10,05 10,28 9,97 9,95 10,04
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na nádorové ochorenia v okrese Bardejov predstavovala 147 úmrtí/100 000 obyv. v roku 

2010. Nádorové ochorenia podmie�ujú rozli�né chemické (karcinogény), fyzikálne (rôzne 

druhy žiarenia) a biologické (onkogénne vírusy) �initele. Preto prevencia spo�íva hlavne 

v odstra�ovaní rizikových faktorov nádorovej choroby zo životného a pracovného prostredia, 

ako sú: zne�istenie ovzdušia, ionizujúce žiarenie, ultrafialové žiarenie, chemické látky, 

faj�enie, alkohol a nevhodné stravovanie. Paradoxne však okresy s relatívne „�istým“ 

životným prostredím (Svidník, Medzilaborce) majú vysokú úmrtnos� na nádorové ochorenia.  

Ochorenie dýchacej sústavy sa podie�alo na úmrtnosti v okrese Bardejov 36 úmrtiami/100 

000obyv. (údaj z r. 2010). 

Zaujímavá je štatisticky významná  korelácia medzi podielom vidieckeho obyvate�stva 

a strednou d�žkou života resp. celkovou úmrtnos�ou. Vidiecke obyvate�stvo sa dožíva 

nižšieho veku a skôr zomiera, ako v mestách. Prí�ina tohto javu sná� môže by� aj 

v dostupnosti zdravotníckej starostlivosti, ktorá je vo vä�ších mestách ove�a po�etnejšia,  

ako na redšie osídlenom vidieku najmä mimo hlavných sídelných aglomerácií. 
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IV. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PREDPOKLADANÝCH VPLYVOCH 

NAVRHOVANEJ �INNOSTI NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

1.   Požiadavky na vstupy 

1.1 Záber pôdy a plôch 

 Navrhovaná prevádzka zariadenia bude umiestnená mimo zastavané územie 

miestnej �asti Bardejov - Bardejovská Nová Ves,  vpravo od cestnej komunikácie III/5565 

Bardejov – Giraltovce. Vzdialenos� od najbližšej obytnej zóny je cca 1 000 m a od mestskej 

�OV je cca 650 m. Výstavba zariadenia na komplexné nakladanie s odpadmi mesta 

Bardejov predstavuje novú investíciu v území, ktoré bolo v rámci územného plánu mesta 

Bardejov vy�lenené na priemyselnú výstavbu. 

"Na juhovýchodnom okraji mestskej �asti Bardejovská Nová Ves postupne 

koordinovane umiest�ova� celomestsky a regionálne významné výrobné zariadenia v rámci 

navrhovaného priemyselného parku Bardejov – východ. Pre vä�šie aktivity priemyselnej 

výroby je na juhovýchodnom okraji Bardejovskej Novej Vsi navrhovaný priestorovo ucelený 

areál priemyselného parku Bardejov – východ." (�l. 21 a 23 VZN mesta Bardejov �. 74/2007). 

Plánovaná výstavba zariadenia bude realizovaná v juho-východnej �asti plánovaného 

priemyselného areálu Bardejov - východ. Z juhu a východu bude areál zariadenia ohrani�ený 

plánovanou preložkou štátnej cesty �. III/5565, zo severu sú�asnou štátnou cestou �. 

III/5565, západné ohrani�enie areálu bude predstavova� plánovaná miestna komunikácia a 

parkoviská v rámci plánovaného priemyselného areálu.  

V sú�asnosti sa jedná o samostatný hon po�nohospodársky využívanej ornej pôdy 

oddelený od ostatnej aluviálnej roviny plytkým meliora�ným kanálom s náletovým porastom 

drevín - vi� ortofotomapa a fotodokumentácia v prílohe.  

Celková výmera tohto honu je cca 64 000 m2, z �oho Mesto Bardejov v sú�asností 

vlastní 13 725 m2.Predpokladaný rozsah areálu zariadenia je minimálne 17 000 m2, 

optimálne cca 25 000 m2. Pod�a aktuálneho stavu evidencie katastra nehnute�nosti sa jedná 

o nasledovné parcely:     

KN-E �. 510,  výmera  25 683 m2,  orná pôda,  LV 393 - Diky Jozef 

KN-E �. 511/1,výmera  10 710 m2,  orná pôda,  LV 1475 - Mesto Bardejov 

KN-E �. 511/2,výmera    5 688 m2,  orná pôda,  LV 948 - Pa�a Jozef 
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KN-E �. 511/3,výmera    3  015 m2,  orná pôda,  LV 1475 - Mesto Bardejov 

KN-E �. 511/4,výmera    5 876 m2,  orná pôda,  LV 127 - Delejová Veronika  

KN-E �. 511/5,výmera    5 789 m2,  orná pôda,  LV 831 - Šmil�áková Henrieta 

KN-E �. 511/6,výmera    5 620 m2,  orná pôda,  LV 560 - Kendra Jozef 

  

Skuto�ný záber a umiestnenie zariadenia na predmetných parcelách bude spresnený 

v rámci projektovej dokumentácie stavby po vyjadrení dotknutých štátnych orgánov k jeho 

realizácií.Do doby vydania stavebného povolenia musí investor vyrieši� vlastnícke vz�ahy k 

jednotlivým pozemkom. Plánovaná výstavba vyžaduje záber po�nohospodárskej pôdy, 

nevyžaduje však výrub drevín. V rámci stavebných prác pri príprave územia pre výstavbu 

dôjde k skrývke ornice a jej následného využitia na iných plochách v rámci projektu vy�atia  z 

PPF. 

  

1.2 Nároky na spotrebu vody 

Vybudovanie zariadenia na komplexné nakladanie s odpadmi mesta Bardejov 

vyžaduje vybudovanie nového vodovodu ako aj kanaliza�nej siete. Trasovanie týchto 

inžinierskych sieti je potrebné zosúladi� s platným územným plánom, ktorý rieši pre potreby 

priemyselného parku Bardejov - východ vybudovanie zbera�a jednotnej kanalizácie DN 300 

s napojením na �OV Bardejov ako aj zásobovacie potrubie verejného vodovodu DN 100.  

Pitná voda: Prevádzková budova bude napojená na verejný vodovod.Po�et 

pracovníkov spolo�nosti BAPOS bude cca 25 a obsluha zariadenia bude cca15 osôb.  

Plánovaná potreba pitnej vody je cca 1,5 L na pracovníka a de�:  

40 prac. X 240 dni x 1,5 L  = 14 400 L/r =  14,4 m3 ro�ne 

  

 Úžitková voda: Zásobovanie úžitkovou vodou pre sociálne ú�ely bude taktiež 

z novovybudovaného vodovodu. Spotreba úžitkovej vody nie je meraná. Predpokladaná 

spotreba úžitkovej vody vzh�adom na charakter prevádzky je uvažovaná v rozsahu 120 

L/osobu/de�. 

Qde� = 40 prac. x 120 L/prac/de� = 4800 L/de�

Qrok = 4,8 m3/de� x 240 prac. dní = 1152 m3/rok 

Požiarna voda. Vzh�adom na zvýšene riziko požiaru pri nakladaní s úprave 

špecifických druhov odpadov bude v rámci projektovej dokumentácie stavby samostatne 
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riešená požiarna bezpe�nos� zariadenia. Na požiarnu ochranu majetku a hasenie 

vzniknutého požiaru bude možné využi� verejný vodovod s napojením na hydrant DN100, 

ktorý budeumiestnený tesne ved�a vrátnice.  

Po�as výstavby  bude potrebná pitná voda pre pracovníkov dodávate�skej firmy 

zabezpe�ená dovozom balenej vody.  

1.3 Ostatné surovinové a energetické zdroje 

Potrebu �alších surovinových zdrojov rozde�ujeme na etapu výstavby a po�as 

prevádzky zariadenia.  

Po�as výstavby zariadenia bude potreba vstupných stavebných surovín podrobne 

špecifikovaná v Projekte pre stavebné povolenie. Vzh�adom na navrhovanú objektovú 

skladbu zariadenia nepredpokladáme výrazný prísun stavebných hmôt ani rozsiahle zemné 

práce, ktoré by podstatným spôsobom narušili sú�asný stav v okolí staveniska a boli zdrojom 

neprimeranej zá�aže okolia.   

Energetické zdroje po�as výstavby predstavuje najmä zabezpe�enie dodávok 

elektrickej energie z prenosnej elektrocentrály.  

Po�as prevádzky zariadenia bude hlavnou „vstupnou surovinou“ komunálny odpad, 

ktorý bude v tomto zariadení spracovávaný. Podrobnejšie sa kvantifikácií materiálových 

tokov do a zo zariadenia venuje kapitole II. tohto Zámeru. Presný zoznam povolených 

odpadov na zhodnotenie ur�í na žiados� prevádzkovate�a Okresný úrad vo svojom súhlase 

na prevádzku zariadenia pred kolaudáciou stavby.  

Elektrická energia po�as prevádzky zariadenia bude slúži� na zabezpe�enie chodu 

elektrických strojov vlastnej technológie zariadenia, ako aj pre stroje a prístroje servisných 

objektov (sklady, dielne, údržba, sociálne zázemie pracovníkov zariadenia, kancelárske 

priestory at�.  Vzh�adom na požadovaný výkon Pi = 1 200 kW bude v rámci projektovej 

dokumentácie spracovaný nový projekt VN prípojky, trafostanice a NN rozvodov po 

spresnení podmienok a bodu napojenia so správcom rozvodnej siete. Predpokladáme 

napojenie na jestvujúce VN vedenie prechádzajúce južne od navrhovanej lokality smerom k 

�OV. 

Zemný plynje uvažovaný ako palivo pre vykurovanie sociálnych objektov prevádzky. 

V tesnej blízkosti št. cesty III/5565 prebieha VTL plynovod. 
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�alšou vstupnou surovinou sú pohonné hmoty a mazacie kvapaliny pre chod 

strojných zariadení. Tie budú uskladnené v príru�nom sklade PHM a olejov, kde bude 

skladované max 2 ks oce�ových sudov o objeme 200 L.  

1.4  Nároky na dopravu a inú infraštruktúru 

Plánovaná prevádzka zariadenia na komplexné nakladanie s odpadmi mesta 

Bardejov leží v bezprostrednej blízkosti štátnej cesty �. III/5565 Bardejov – Giraltovce, asi 5 

km od centra mesta a asi 1 000 m od hranice intravilánu mestskej �asti Bardejovská Nová 

Ves.Výstavba areálu zariadenia bude situovaná tak, aby nezasahovala do jestvujúcich aj 

plánovaných ochranných pásiem cestného telesa a VTL plynovodu, ako aj ŠPR mokra�

„Slatina pod Lieskovcom“.  

Priamo do areálu zariadenia bude vybudovaná spevnená prístupová cesta. Presné 

umiestnenie zariadenia na vytipovanom hone závisí od výsledkov procesu EIA, pripomienok 

dotknutých orgánov k PD pre povolenie stavby, ako aj vlastníckych vz�ahov k jednotlivým 

pozemkom. Vzh�adom na ochranné pásmo štátnej cesty aj súbežne ležiaceho VTL 

plynovodu predpokladáme kone�né umiestnenie prevádzky zariadenia skôr v južnejšej �asti 

honu smerom k toku rieky Top�a.  Napojenie na štátnu komunikáciu je možné potom rieši�

dvoma spôsobmi: 

1. priamo na št. cestu III/5565 uprostred parcely �. 510 (oproti bývalému 

po�nému hnojisku) a krátkou kolmou spevnenou cestou do areálu zariadenia 

2. z jestvujúcej spevnenej cesty do �OV novou odbo�kou rovnobežne so 

štátnou cestou na úrovni meliora�ného kanálu až do areálu zariadenia 

Doprava odpadov bude pomocou vlastného ú�elového autoparku prevádzkovate�a 

tohto zariadenia. Priemerná denná intenzita vozidiel s odpadom do zariadenia je nasledovná: 

DOVOZ - ro�ná projektovaná kapacita zariadenia na komplexné nakladanie:  

• 13 000 t = cca 52 t/de� á 8 t/auto = cca 14 jázd "KUKA" vozidiel denne 

VÝVOZ - ro�né projektované množstvo:  

• 9 750 t = cca 39 t/de� á 5 t/auto = cca 16 jázd nákladných vozidiel denne

Úpravou a spracovaním najmä biologicky rozložite�ných odpadov dôjde jednak k 

redukcií pôvodnej vlhkosti dovážaného odpadu a najmä k rozkladu organickej hmoty za 

tvorby plynov - CO2 pri aeróbnom rozklade a CH4 pri anaeróbnom rozklade. Výsledné 
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množstvo produktu vystupujúce z technológie je preto vždy nižšie, ako objem odpadu 

vstupujúceho do zariadenia. Presná špecifikácia výstupného množstva však závisí na 

podiely BRO v odpade vstupujúcom do zariadenia a konkrétnej technológie spracovania. Na 

druhej strane ale nízka objemová hmotnos� niektorých výsledných produktov na výstupe zo 

zariadenia (najmä TAP ale aj komposty) zaprí�i�uje nižšie vy�aženie nákladných vozidiel a 

tým aj vyššiu intenzitu dopravy na vývoze zo zariadenia oproti dovozu.   

K po�tu nákladných vozidiel dovážajúcich odpad a odvážajúcich produkty a zvyškové 

odpady je potrebné ešte pripo�íta� cca 10-15 osobných vozidiel zamestnancov zariadenia pri 

doprave do práce. Celková denná intenzita dopravy v súvislosti s prevádzkou zariadenia je 

o�akávaná cca 40-45 vozidiel. 

Pod�a dostupných výsledkov celoštátneho s�ítania dopravy (SSC) bola na 

sledovanom úseku štátnej cesty �. III/5565  medzi Bardejovskou Novou Vsou a Komárovom 

intenzita dopravy  2 307 voz./de�. Plánovaná prevádzka zariadenia na komplexné 

spracovanie odpadov prispeje k zvýšeniu intenzity dopravy v tomto úseku o 2,0 %.  

1.5 Nároky na pracovné sily

Výstavbu zariadenia bude na základe výberového konania realizova� stavebná firma 

disponujúca potrebnými skúsenos�ami s daným typom stavieb. Po�as prevádzky zariadenia 

bude potreba pracovníkov nasledovná: 1 pracovník pri prijme odpadu (váženie, kontrola, 

evidencia), 1-2 vodi�i naklada�a, 3 pracovníci na obsluhu strojov a zariadení, 6-10 

pracovníkov do triediacej linky a 1 strážnik mimo pracovnej doby. Na jednu dennú 

smenúpredpokladámecelkom 12 - 20 výrobných pracovníkov. Okrem týchto pracovníkov 

vlastného zariadenia na komplexné spracovanie odpadov bude v areáli zariadenia pracova�

�alších cca 25 zamestnancov podniku BAPOS ako technicko - hospodársky pracovníci 

mestského podniku zabezpe�ujúceho odpadové hospodárstvo mesta. 
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2. Údaje o výstupoch. 

2.1 Ovzdušie 

Po�as výstavby vzniknú špecifické zdroje zne�istenia ovzdušia (líniové a plošné) 

vyplývajúce z charakteru realizovaných stavebných prác. Automobilová doprava spojená s 

výstavbou bude do�asným líniovým zdrojom zne�is�ovania ovzdušia. Samotná výstavba na 

lokalite bude plošným zdrojom, kde najmä �ažba a preprava zeminy môže by� za ur�itých 

klimatických podmienok (letné suché po�asie) zdrojom neprimeranej prašnosti.  

Prašnos�.

Pôvodcom tohto javu môže by� jednak prach na komunikáciách na prepravnej trase 

vozidiel a tiež prašnos� samotných stavebných prác. Úspešné sa môže tento jav eliminova�

najmä na spevnených prístupových komunikáciách ich skrápaním a udržiavaním v �istote. V 

tomto prípade je zhotovite� stavby povinný realizova� opatrenia na elimináciu tohto javu 

(skrápaním ciest, odstra�ovaním nánosov, zametaním). Vzh�adom na dostato�nú 

vzdialenos� od obytnej zóny mestskej �asti Bardejovská Nová Ves nepredpokladáme 

výraznejšie vplyvy na obyvate�stvo. 

Zápach, výfukové plyny.

Hlavnými emisiami do ovzdušia po�as výstavby zariadenia budú výfukové plyny 

stavebných strojov a vozidiel prevážajúcich stavebný materiál. Predpokladané hlavné emisie 

sú NOx, CO, SO2 a PM10. Ich presná kvantifikácia vzh�adom na rozmanitos� a technický stav 

používaných stavebných strojov  však nie je možná. 

Po�as prevádzkyzariadenia vzniknútri špecifické zdroje zne�istenia ovzdušia 

(líniový,bodový a plošný). Za líniový zdroj zne�is�ovania ovzdušia považujeme úsek 

prístupovej cesty od napojenia na štátnu cestu po vstupnú bránu areálu zariadenia. Hlavným 

pôvodcom zne�is�ovania ovzdušia bude automobilová doprava pri dovoze a vývoze odpadu 

a výsledných produktov. Ako bolo uvedené v kapitole IV.1.4 predpokladáme dennú intenzitu 

vozidiel cca 40 - 45 jázd. Najzávažnejšími škodlivinami pochádzajúcimi z dopravy sú 

spomínané oxidy: NOx, CO, SO2 a tiež PM10. Vzh�adom na dennú intenzitu dopravy na 

ne�alekej štátnej ceste �.III/5565 bude príspevok emisií z dopravy pri prevádzke zariadenia 

zanedbate�ný.  
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Bodové zdroje zne�is�ovania ovzdušia v plánovanej prevádzke predstavujú komíny a 

výduchy jednotlivých technologických celkov. Vzh�adom na sú�asnú rozpracovanos�

projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a následný výber konkrétnej technológie, 

ktorý vzíde až z verejnej sú�aže nie je možné detailne kvantifikova� presné hodnoty emisií.  

Vzh�adom na analógiu s podobnými zariadeniami u nás a v zahrani�í predpokladáme, že sa 

bude jedna� o malé zdroje  zne�is�ovania ovzdušia v zmysle vyhlášky �. 410/2012 Z.z. V 

rámci navrhovanej technológie budú bodové zdroje predstavova� zrejme nasledujúce 

technologické celky: 

- bioplynová stanica   

- kogenera�ná jednotka 

- plynová kotol�a administratívnej budovy 

- výduchy vzduchotechnických zariadení na odvod vzduchu 

z jednotlivých hál a prevádzok 

Plošný zdroj zne�is�ovania ovzdušia v plánovanej prevádzke predstavuje 

predovšetkým otvorená dozrievacia plocha kompostu, kde bude v aeróbnych podmienkach 

prebieha� rozklad organickej hmoty sa tvorby oxidov uhlíka a stopového množstva �alších 

látok (CH4)

2.2 Voda 

Splašková voda 

Splašková voda bude vznika� v prevádzkových objektoch z vybudovaných sociálnych 

zariadení. Výpo�et spotreby vody pre investi�ný zámer bol spracovaný pod�a pokynu MP SR 

�. 477/99-810 pre výpo�et spotreby vody pri navrhovaní vodovodných a kanaliza�ných 

zariadení, pri�om množstvo splaškovej vody sa rovná potrebe pitnej a úžitkovej vody pre 

zamestnancov. Ro�ná produkcia splaškových vôd:  Qrok = 14,4 + 1152 = 1166,4 m3

Splaškové vody  budú vybudovanou jednotnou kanalizáciou odvádzane na ne�alekú 

mestskú �istiare� odpadových vôd. 

Povrchová voda  

Zrážková voda, ktorá spadne v priestore zariadenia na príjazdovú komunikáciu, 

parkovisko  a spevnené plochy bude spádovaním týchto plôch zvedená do obvodového 

cestného rigolu resp. daž�ovej kanalizácie. Odtia� je gravita�ne zvedená cez vpusty na 
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zachytenie plávajúcich látok do odlu�ova�a ropných látok s vyústením pre�istenej vody do 

meliora�ného kanála a následne do rieky Top�a. Vzh�adom na to, že zatia� nie je známy 

presný rozsah spevnených plôch, bude typ a technické parametre navrhovaného ORL 

stanovený až v projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie. 

Zrážková voda z nespevnených plôch (zatrávnené �asti areálu) ako aj zo striech hál a 

budov je ponechaná na samovo�ný vsak do pôdy a výpar.  

Technologická voda  

V rámci navrhovanej technológie na úpravu a spracovanie odpadov nebudú vznika�  

špecifické technologické vody. Aj ke� vstupný komunálny odpad obsahuje výrazný podiel 

vlhkosti, táto voda sa v procese spracovania odpadov prednostne naviaže na špecifické 

prúdy odpadov.  Publikované údaje o primárnej vlhkosti komunálneho odpadu sú od 20 % pri 

klasickom "sídliskovom" odpade až do 35-40 % pri "vidieckom" odpade s výrazným 

zastúpením biologicky rozložite�ných odpadov. Vzh�adom na charakter technologických 

procesov sa prakticky všetka voda z odpadov naviaže na biologický podiel, kde pri aeróbnom 

dozrievaní sa vyparí do ovzdušia resp. ste�ie do záchytnej nádrže, alebo pri anaeróbnom 

spracovaní prejde ako fugát (oddelená kvapalná fáza z digestátu) do zásobnej nádrže. Pod�a 

výsledkov analytického rozboru tohto fugátu bude táto technologická voda likvidovaná spolu 

so splaškovými vodami v ne�alekej mestskej �OV alebo vo�ne vypúš�aná do recipientu 

spolu s vodou z povrchového odtoku.  

2.3 Odpady 

Stavebné odpady z výstavby 

Po�as výstavby zariadenia môžu vznika� špecifické stavebné odpady, ktoré je 

potrebné zneškodni� v súlade s ich charakterom a legislatívnymi požiadavkami. Prevažnú 

�as� týchto najmä stavebných odpadov kategórie O bude  možné zneškodni� na najbližšej 

skládke, pri�om pod�a sú�asnej platnej legislatívy v SR je potrebné da� prednos� ich 

možnému zhodnoteniu, ak sa v okruhu 50 km nachádza takéto zariadenie. Odpady kategórie 

N je potrebné zneškodni� na skládke nebezpe�ného odpadu Strážske – Pláne. Výkopová 

zemina z terénnych prác, ktorá sa použije priamo na stavenisku nie je považovaná za odpad 

a nepodlieha evidencií (�l. 2.1 smernice 2008/98/ES). 

Pôvodcom odpadov, ktoré budú vznika� po�as výstavby bude zhotovite� stavby, ktorý 

je povinný vies� priebežnú evidenciu o ich vzniku a nakladaní s nimi až po potvrdenie o 
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zneškodnení resp. zhodnotení. Pracovníci zhotovite�a stavby musia by� pou�ení o spôsobe 

nakladania s nebezpe�nými odpadmi a zákaze akéhoko�vek spa�ovania obalov a odpadov 

na stavenisku.   

Predpokladáme vznik nasledujúcich odpadov: 

katalogové �íslo: názov odpadu: kategoria: 

08 01 11 odpadové farby a laky obsahujúce NL N 

17 09 03 iné stavebné odpady obsahujúce NL N 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 

17 05 04 zemina  a kamenivo O 

15 01 06 zmiešané obaly O 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky NL N 

15 02 02 absorbenty, filtra�né materiály N 

����������� 
���!"#�����������������$�����%�&�
#��	#��

Prevádzkové odpady. 

Samostatnú kapitolu tvoria odpady vznikajúce po�as prevádzky zariadenia 

(zamestnanci, stroje a technológia). Malé množstvo kalov bude vznika� v lapa�och splavenín 

a ORL. Ur�ité množstvo nebezpe�ných odpadov bude vznika� pri bežnej údržbe strojov 

a zariadení prevádzky. Jednotlivé odpady budú oddelene zhromaž�ované a do�asne 

skladované vo vhodných nádobách s ozna�ením a identifika�ným listom (N). Tieto odpady 

budú pod�a množstva vzniknutého odpadu raz ro�ne zneškod�ované na skládke NO, odpady 

kategórie „O“ budú zneškod�ované na skládke NNO.  

Predpokladáme vznik nasledujúcich druhov odpadov pri prevádzke zariadenia: 

katalógové �íslo: názov odpadu: kategória:

'(�)��)���� ����
�	�%*�+#,�
�������	
#�,%� -�

'.�'��''� #�������%���-/�&��
#	�	#��� -�

'(�)'�)0� �������&�#	1������,%� 2�

�������'.�)'�..� �����%�#�!�	1�	"#+#!����� �������3�

�)�)��)'� &�	���$�!����,%������� 2�

Tab.24. 
���!"#�����������������
	���&!%�&�
#��	#��

Samotná prevádzka je navrhovaná ako zariadenie na mechanicko - biologickú úpravu 

komunálnych odpadov, kde z pôvodnej vstupnej masy komunálnych odpadov dôjde k 
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vytriedeniu využite�ných zložiek odpadov a zvyšok sa zneškodní na skládke. Oddelené 

vyseparované odpady, ktoré nebudú fyzicky zhodnotené priamo v tomto zariadení (BRO na 

kompost resp. bioplyn, TAP), budú  osobitne skladované a následne odovzdané na odvoz 

pre kone�né zhodnotenie (papier, plasty, sklo, kovy, drevo).  

2.4  Hluk, vibrácie, žiarenie. 

Plánovaná prevádzka je situovaná v juhovýchodnej �asti priemyselného parku 

Bardejov - východ t.j. �o naj�alej od obytnej zóny mestskej �asti Bardejovská Nová Ves. 

Vlastná prevádzka je vzdialená od obytných domov viac ako 1 km pri�ompo dostavbe celého 

priemyselného parku bude aj vizuálne schovaná za týmto parkom. Nepredpokladáme preto 

výraznejší dopad hluku z prevádzky na obyvate�ov tejto mestskej �asti. Hluk z dopravy cez 

obec neprekro�í povolený limit pre hladinu vonkajšieho hluku  pod�a NV �. 339/2006, ktorý je 

stanovený LAeq,p = 70 dB. Po vybudovaní obchvatu - preložky cesty �. III/5565 bude dovoz aj 

odvoz odpadu a surovín z tohto zariadenia mimo obytné zóny. 

Hluk na pracovisku bude podrobne dokumentovaný v rámci projektu pre SP ako 

sú�as� prevádzkového poriadku zariadenia a zdravotných a bezpe�nostných požiadavkách 

na ochranu zamestnancov pod�a NV �. 115/2006 Z.z. Na základe technických listov k 

navrhovanej technológii môžeme konštatova�, že najvä�ším zdrojom hluku bude drviace a 

triediace zariadenia, ktoré však budú umiestnené vo vnútri výrobnej haly. Predpokladaná 

hladina hluku pre tieto zariadenia vo vzdialenosti 1 m od zariadenia je Lwa = 80 - 95 dB (A). 

�alším významným zdrojom hluku bude kogenera�ná jednotka na spa�ovanie vzniknutého 

bioplynu, ktorá na rozdiel od ostatných technologických zariadení bude v prevádzke 24 hod 

denne a okrem servisnej prestávky aj cca 355 dní v roku. Predpokladaná hladina hluku pre 

kogenera�nú jednotku vo vzdialenosti 10 m od zariadenia je Lwa = 70 dB(A).Hlukové 

za�aženie na vo�nom priestranstve možno na základe skuto�ných meraní v zahrani�í 

predpoklada� maximálne do 55 dB(A). 

Prevádzka zariadenia bude zah��a� stroje a zariadenia, ktoré sú zdrojom 

merate�ných vibrácií do okolia. Jedná sa predovšetkým o drvi�e a lisy, ktoré budú 

mechanicky spracováva� dovezený komunálny odpad. Konkrétne hodnoty merate�ných 

vibrácií budú známe z technických listov od vybraných dodávate�ov. Vzh�adom na 

umiestnenie zariadenia a vzdialenos� od obytnej zóny však môžeme vylú�i� merate�ný vplyv 

vibrácií na obyvate�stvo mestskej �asti. Ochranu zamestnancov zariadenia pred ú�inkom 

vibrácií je potrebné rieši� v rámci prevádzkových predpisov zariadenia pred jeho uvedením 

do prevádzky. 
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Navrhovaná technológia spracovania komunálnych odpadov neobsahuje žiadne 

zariadenia, ktorí by produkovali rádioaktívne alebo elektromagnetické žiarenie.   
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3. Údaje o predpokladaných priamych a nepriamych vplyvoch  

Z h�adiska predpokladaných vplyvov realizácie zámeru ich rozde�ujeme na priame 

a nepriame. Medzi priame vplyvy zaradzujeme sú�asný stav využitia územia a jeho zmenu 

po výstavbe zariadenia. Ako už bolo spomenuté, uvedená lokalita predstavuje v sú�asnosti 

panenskú plochu ornej pôdy v aluviálnej nive rieky Top�a na východnom okraji okresného 

mesta. Akoko�vek sa na prvý poh�ad zdá, že záber ornej pôdy na objekty odpadového 

hospodárstva je neprimeraný a neadekvátny, táto �as� územia mesta bola už ove�a skôr 

vy�lenená ako zóna pre budúci priemyselný park mesta Bardejov. Platný územný plán mesta 

schválený mestským zastupite�stvom po�íta s budúcou priemyselnou zástavbou tohto v 

sú�asnosti po�nohospodárskeho územia. Výstavba a prevádzka mestskej �isti�ky 

odpadových vôd v blízkosti plánovaného zariadenia len podtrhuje vhodnos� umiestnenia 

zariadenia pre komplexné nakladanie s odpadmi, kde okrem odpadových vôd budú riešené 

aj tuhé odpady z mesta. 

Z nepriamych vplyvov možno spomenú� socio-ekonomické dopady – zariadenie opä�

zamestná nieko�kých pracovníkov a vytvorí nové pracovné príležitosti. Najvýznamnejší bude 

environmentálny dopad, ke�že zariadenie bude predstavova� významný prvok v procese 

vyššieho zhodnocovanie komunálnych odpadov mesta, pri�om výsledné 

produktyspracovania budúmateriálovo aj energetický �alej využite�né. Len menšia �as� z 

pôvodného množstva komunálneho odpadu skon�í ako nevyužite�ný zvyšok na skládke. 

4. Hodnotenie zdravotných rizík. 

Sú�asný zdravotný stav obyvate�stva k okrese Bardejov bol popísaný v �asti III.4. 

Ako už bolo konštatované, okres vykazuje relatívne lepší zdravotný stav ako je priemer 

v Prešovskom a Košickom kraji. Má tretiu najvyššiu strednú d	žku života (u žien) v oboch 

krajoch – 78,0. U mužov je z 24 okresov oboch krajov (vrátane mestských �astí Košíc) na 4. 

prie�ke. Okrem toho ma najnižšiu  úmrtnos� na choroby dýchacích ciest.   

V zdravotníckej praxi sa vz�ah medzi zne�istením životného prostredia  a zdravotným 

stavom populácie skúma pomocou odborov preventívnej medicíny, ktorými sú jednotlivé 

odbory hygieny a epidemiológie. Tieto odbory skúmajú vz�ahy medzi rizikovými faktormi 

v prostredí a poškodením zdravia �udskej populácie. V tejto kapitole sme sa opierali o údaje  

z verejne dostupných databáz MZ SR, UZIŠ resp. správ o stave životného prostredia 
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v Prešovskom a Košickom kraji za rok 2002. Tieto údaje sú priemerom za kraj resp. okres 

a nemusia charakterizova� stav v menších celkoch (obec). Z tohto poh�adu hodnotenie 

zdravotného rizika pre obyvate�stvo okolitých obcí v súvislosti s posudzovanou �innos�ou sa 

javí potom ako ve�mi hypotetické a ve�mi �ažko interpretovate�né.  

Je zrejme, že každé priemyselné zariadenie môže by� za ur�itých podmienok

zdrojom zne�istenia �i ma� nepriaznivý dopad na zdravotný stav okolitého obyvate�stva. 

Vždy je to ale dôsledkom porušenia pracovnej disciplíny pri prevádzke zariadenia pod�a 

schváleného technologického reglementu, za �o nesie plnú zodpovednos� prevádzkovate�. 

Všetky tieto rizikové stavy musia by� dostato�ne zadokumentované v prevádzkovom 

a havarijnom poriadku zariadenia pred jej uvedením do prevádzky. 

Z h�adiska hodnotenia zdravotných rizík pre obyvate�stvo z výstavby a prevádzky 

uvedeného zariadenia môžeme populáciu rozdeli� na dve skupiny: obsluha zariadenia a 

obyvate�stvo mestskej �asti. Zamestnanci zabezpe�ujúci prevádzku zariadenia a dovoz 

odpadu sú chránení príslušnými zákonnými predpismi na úseku hygieny a bezpe�nosti 

práce, vyplývajúcimi z charakteru ich �innosti. Zdravotné riziká obyvate�stva mestskej �asti 

môžu vyplýva� najmä zo zvýšeného hluku po�as dopravy odpadov, z možného úniku 

odpadov po�as prepravy alebo havárie a tiež zo šírenia nebezpe�ných emisií pri požiari v 

zariadení.  

5. Údaje o predpokladaných vplyvoch navrhovanej �innosti na chránené 

územia. 

Z ve�koplošných chránených území sa v blízkosti (do 10 km) navrhovanej �innosti 

nenachádza žiadna CHO. Z maloplošných chránených území sa najbližšie vyskytuje lokálne 

významná mokra� „Pod Lieskovcom“.  

Z území európskeho významu (NATURA 2000) žiadne pripravované územie neleží 

bližšie ako 10 km od navrhovanej lokality. Pripravované Chránené vtá�ie územie Laborecká 

vrchovina svojím rozsahom pokrýva severozápadnú �as� okresu Stropkov, pri�om 

navrhovaná hranica tohto územia prebieha viac ako 30 km východne. 

Z ostatných chránených území sa v  okolí zariadenia  nachádza pásmo hygienickej 

ochrany III. stup�a pre vodárensky tok Top�a. Ochranné pásmo II. a III. stup�a prírodných 
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lie�ivých zdrojov v Bardejove pod�a vyhlášky �. 16/2000 Z.z. sa nachádza asi  5km 

severozápadne od plánovaného zariadenia. 

6. Posúdenie o�akávaných vplyvov z h�adiska ich významnosti 

a �asového priebehu pôsobenia. 

V nasledujúcej tabu�ke budú zrekapitulované najvýznamnejšie o�akávane vplyvy vo 

väzbe na ich predpokladaný význam a tiež �asovú postupnos�. 

�

��������(��4�,�#+�!��
��������5!����,%�������
���
	�#	�

  

7. Predpokladaný vplyv presahujúci štátne hranice. 

Prevádzka zariadenia vzh�adom na svoje umiestnenie - 14 km od hraníc s Po�skom 

nebude ma� vplyv presahujúci štátne hranice.   

4�,�#+�!��
��������5!����,%������
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8. Vyvolané súvislosti, ktoré môžu spôsobi� vplyv s prihliadnutím na 

sú�asný stav životného prostredia v dotknutom území. 

V bezprostrednom okolí vybranej lokality sa nenachádza územie, na ktoré by boli 

vypracované obmedzujúce regulatívy. Známe fakty a skuto�nosti boli popísané 

v predchádzajúcich kapitolách tohto zámeru.  

9. �alšie možné riziká spojené s realizáciou navrhovanej �innosti. 

Po�as bežnej prevádzky zariadenia sú možné riziká v maximálnej miere obmedzené 

aplikáciou BAT technológií v súlade s požiadavkami v rámci procesu povo�ovania prevádzky. 

Sú�as�ou tohto postupu povo�ovania je aj schválenie Prevádzkových poriadkov, 

Technologických reglementov, Projektu monitoringu a Plánov opatrení v prípade havárie pre 

všetky �innosti a zariadenia, ktoré môžu svojím charakterom alebo vlastnos�ami ohrozi�

okolité prostredie (napr. nebezpe�né odpady, látky ohrozujúce kvalitu vôd, výbušne plyny, 

hor�avé látky at�.). Všetky tieto dokumenty budú vypracované ako sú�as� projektovej 

dokumentácie pre realizáciu stavby a žiadosti o povolenie prevádzky a predložené 

príslušnému úradu  na schválenie. 

10. Opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov �innosti na žp. 

10.1 Technické a projek�né opatrenia 

Doporu�ujeme nasledujúce technické a projek�né opatrenia, ktoré môžu zníži� alebo 

vylú�i� potenciálne riziká súvisiace s výstavbou zariadenia: 

� zabezpe�i� zodpovednú osobu do funkcie stavebného dozoru s praktickými 

skúsenos�ami s daným typom stavieb  

� dôsledne kontrolova� technologické vlastnosti použitých stavebných 

materiálov z h�adiska ich vhodnosti a súladu s projektom predpísanými 

hodnotami 

� dodržiava� predpísané kontroly a skúšky a správny technologický postup 

po�as montáže technologickej �asti zariadenia
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10.2 Organiza�né opatrenia.  

Organiza�né zabezpe�enie prevádzky zariadenia bude kontrolované príslušným 

úradom životného prostredia, ktorý schváli jednotlivé prevádzkové poriadky a bude sledova�

ich dodržiavanie. Preto je potrebné upozorni� investora stavby, aby pri výbere dodávate�a 

stavby zvážil nasledujúce kritéria: 

• stavebné stroje budú v takom technickom stave, že nedôjde ku zne�isteniu 

pôdy, vody alebo ovzdušia nad rámec platných predpisov  

• udržiaval príjazdové komunikácie na stavbu v �istom stave a zabezpe�il ich 

o�istenie v prípade zrážok 

• manipuláciu s pohonnými látkami len na zabezpe�ených plochách resp. 

s pomocou umelých záchytných pomôcok a havarijných prostriedkov  

• chod stavebných strojov obmedzi� len na skuto�nú �innos� bez tzv. vo�nobehu 

• prísne dba� na vytý�ené hranice staveniska a v žiadnom prípade nepoškodi�

okolité pozemky a cudzie majetky 

• odpady vznikajúce po�as výstavby zneškod�ova� pod�a schváleného projektu 

11. Posúdenie o�akávaného vývoja územia, ak by sa navrhovaná �innos�

nerealizovala. 

Tzv. nulový variant  predstavuje stav, kedy by sa navrhovaná �innos� nerealizovala.  

Podrobnosti tohto stavu sú riešené v kapitole V.1. 

12. Posúdenie súladu navrhovanej �innosti s platnou územno-

plánovacou dokumentáciou. 

Mesto Bardejov má vypracovaný „Projekt separovaného zberu pre región Bardejov“ 

z roku 2004, ktorý sa zaoberá zvyšovaním miery zhodnocovania komunálnych odpadov. 

V platnom územnom pláne mesta Bardejov je plánované zriadenie strediska 

verejnoprospešných služieb a predmetná lokalita je vy�lenená napriemyselný park Bardejov 

- východ. 
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13. �alší postup hodnotenia vplyvov s uvedením najzávažnejších 

okruhov problémov. 

Predložený zámer je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona �. 24/2006 Z.z. 

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v rámci tzv. zis�ovacieho konania. Zámer bol 

vypracovaný pod�a osnovy uvedenej v prílohe �. 9 tohto zákona. Spracovate�om zámeru boli 

zdokumentované všetky známe skuto�nosti  a fakty o pripravovanej �innosti – vybudovaní 

a prevádzke zariadenia na komplexné nakladanie s komunálnymi odpadmi mesta Bardejov. 

Navrhovaná �innos� je spracovaná  v jednovarintnom riešení a tzv. „nulovom stave“ 

(ak by sa uvedená výstavba nerealizovala). Navrhovate� listom požiadal príslušný úrad 

o upustenie od požiadavky variantného riešenia, nako�ko nevlastní inú vhodnejšiu lokalitu 

s potrebnou infraštruktúrou. Pripomienky dotknutých orgánov, ktoré vzídu z tohto procesu 

posudzovania vplyvu stavby na životné prostredie budú následne zapracované do Projektu 

pre stavebné povolenie. 
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V. POROVNANIE VARIANTOV NAVRHOVANEJ �INNOSTI A NÁVRH 

OPTIMÁLNEHO VARIANTU. 

Navrhovate� listom požiadal príslušný úrad o upustenie od požiadavky variantného 

riešenia. Preto navrhovate� predkladá Zámer spracovaný v jednom variante a komentuje aj 

nulový variant.  

V.1. Tvorba súboru kritérií a ur�enie ich dôležitosti na výber optimálneho 

variantu  

Pre hodnotenie vplyvov zámeru na životné prostredie bolo použité komplexné 

viackriteriálne hodnotenie. Súbory kritérií hodnotenia boli vyberané tak, aby charakterizovali 

spektrum vplyvov a ich významnos�. Kritériá o�akávaných vplyvov boli vytvorené z h�adiska 

kvalitatívneho (bez vplyvu, pozitívny vplyv, negatívny vplyv) �asového priebehu pôsobenia 

(krátkodobý, dlhodobý, trvalý, do�asný) formy pôsobenia (priame, nepriame, kumulatívne) 

zárove� boli vplyvy diferencované na vplyvy po�as výstavby a vplyvy po�as prevádzky.  

Pretože navrhovate� požiadal o upustenie od požiadavky variantného riešenia, pri 

hodnotení vplyvov bolo porovnávané navrhované riešenie so situáciou, keby sa navrhované 

zariadenie nerealizovalo. 

V.2. Výber optimálneho variantu alebo stanovenie poradia vhodnosti pre  

posudzované varianty 

Samotný zámer je rozpracovaný iba v jednom variante z nasledujúcich dôvodov:  

1.  alternatívne umiestnenie  

Na území mesta Bardejov nie je v sú�asnosti k dispozícii iná lokalita, ktorá by bola 

vhodná na umiestnenie uvedeného zariadenia. Lokalita, v ktorej sa navrhuje výstavba 

„Centra“, sa nachádza v území, ktoré je funk�ne vymedzené na tento ú�el. Tiež sa 

predpokladá, že umiestnenie v tesnej blízkosti mesta zefektívni nakladanie s komunálnymi 

odpadmi v meste Bardejov a zníži prevádzkové náklady hlavne z h�adiska nákladov na 

prepravu odpadov. Výberom tejto lokality nevznikne za�aženie novej lokality takouto 

�innos�ou, lokalita je dostato�ne vzdialená od obydlí a nie je predpoklad negatívnej reakcie 

obyvate�stva.  
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2. alternatívne stavebné a technologické riešenie  

Navrhnutý je komplexný prevádzkový areál s úplnou objektovou skladbou a strojným 

vybavením pre požadovaný ú�el. Hlavným prvkom technológie bude linka na mechanicko – 

biologickú úpravu komunálnych odpadov. V danom prípade ide o využitie najlepšej dostupnej 

technológie za primeranú cenu, ku ktorej nie je momentálne dostupná alternatíva za 

obdobných ekonomicko-prevádzkových podmienok, ktorá by sp��ala zadané požiadavky 

komplexnosti a viacú�elovosti a nároky vzájomnej synergie objektov a technologických 

celkov ako i požiadavky dostupnosti pri zaobstaraní, následnej údržbe a servise.  

Pri hodnotení vplyvov bolo porovnávané navrhované riešenie so situáciou, keby sa 

navrhované zariadenie nerealizovalo. Navrhované zariadenie má  predovšetkým pozitívne 

socio-ekonomické vplyvy (zamestnanosti) a nap��a trend zhodnocovania odpadu a 

znižovania množstva odpadu zneškod�ovaného skládkovaním. Sprievodné negatívne  

vplyvy súvisiace s výstavbou a prevádzkou zariadenia nepredstavujú významné riziko 

ohrozenia  životného prostredia a jeho zložiek. Vybudovanie zariadenia je nevyhnutné pre 

naplnenie  požiadaviek legislatívy v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a najmä 

zvyšovaním podielu jeho zhodnocovania oproti zneškod�ovaniu. Preto je jeho realizácia 

okrem ekonomických prínosov pre mesto Bardejov žiadúca aj h�adiska environmentálnych 

dopadov. 

V.3. Zdôvodnenie návrhu optimálneho variantu

Zriadením a vybudovaním „Centra“ sa sleduje naplnenie požiadavky ustanovenia § 

18 ods. 3 písm. m) zákona �. 223/2001 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré zakazuje zneškod�ova� biologicky rozložite�ný 

odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadov z cintorínov a z �alšej  zelene na pozemkoch 

právnických osôb, fyzických osôb a ob�ianskych združení, ak sú sú�as�ou komunálneho 

odpadu a Nariadenia (ES) �. 1774/2002 Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa stanovujú 

zdravotné predpisy týkajúce sa živo�íšnych ved�ajších produktov neur�ených pre �udskú 

spotrebu. Tým sa vytvoria predpoklady na zhodnocovanie biologicky rozložite�ných odpadov 

a to nielen v meste Bardejov, ale aj v �alších obciach regiónu. Taktiež má navrhované 

„Centrum“ vytvori� predpoklady na naplnenie ustanovenia § 39 ods. 14 zákona �. 223/2001 

Z.z., ktorým bola obciam uložená povinnos� zavies� na svojom území od 1.1.2010 

separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložite�ných odpadov. Logickým 

pokra�ovaním v snahe o maximálne využívanie zmesového komunálneho odpadu je 
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dotriedenie �alších zhodnotite�ných podielov, ktoré v tomto zmesovom odpade ostávajú aj 

po zvýšení separácie u obyvate�ov.   

Z h�adiska objektovej skladby, technického riešenia a použitej technológie „Centra“ 

ide o komplexný prevádzkový areál a navrhovaný spôsob prípravy a zhodnocovania KO 

zabezpe�uje jeho zhodnotenie v rámci legislatívy v oblasti odpadov platnej v SR. 
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VII. DOPL�UJÚCE  INFORMÁCIE  K ZÁMERU 

VII.1. Zoznam textovej a grafickej dokumentácie, ktorá sa vypracovala pre 

zámer alebo je jeho sú�as�ou 

Projektová dokumentácia spracovaná spolo�nos�ou GEOSOFTING, s.r.o. Prešov  

Zoznam použitej literatúry 

� Hydrologická ro�enka 2009, Povrchové vody, SHMÚ Bratislava 2010 

� Matula, M: Atlas inžinierskogeologických máp SR, 1985 
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VII.2. Zoznam vyjadrení a stanovísk vyžiadaných k navrhovanej �innosti pred 

vypracovaním zámeru: 

Vyjadrenie OU Bardejov odboru starostlivosti o ŽP – upustenie od variantného 

riešenia. 

VII.3. �alšie dopl�ujúce informácie o doterajšom postupe prípravy navrhovanej 

�innosti a posudzovaní jej predpokladaných vplyvov na životné prostredie: 

Mesto Bardejov súbežne s procesom EIA analyzuje jednotlivé technologické linky 

výrobcov a dodávate�ov MBU za ú�elom optimálneho nastavenie technológie 

spracovania odpadov vzh�adom na konkrétne zloženie KO v meste Bardejov. 
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