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Mesto Bardejov,

ekonomický prínos pri aktívnom separovaní odpadu
www.bardejov.sk
Význam separovaného zberu odpadov asi nie je potrebné v dnešnej dobe zvláš zdôrazòova. Ekonomický prínos sa prejaví
úsporami nákladov na ich zneškodòovanie (odvoz a uloženie odpadov na skládky odpadov alebo do spa¾ovní odpadov),
predåžením životnosti skládok, zo širšieho h¾adiska podstatnou úsporou energie vo výrobe a znížením závislosti na dovoze
primárnych surovín zo zahranièia. Z celospoloèenského h¾adiska je však ove¾a významnejší prínos ekologický.
Obmedzením množstva spa¾ovaného a skládkovaného odpadu dochádza k znižovaniu nebezpeèenstva kontaminácie
podzemných vôd, pôdy aj ovzdušia v okolí týchto zariadení a k šetreniu neobnovite¾ných zdrojov surovín.

Zhrnieme si, preèo separova?
- vyseparovaný odpad sa stáva druhotnou surovinou, vracia sa do výroby a znižuje nároky na prírodné zdroje a energiu
- úspora finanèných prostriedkov za nezneškodnenie vytriedeného odpadu na skládkach
- získanie finanèných prostriedkov za predaj vyseparovaných odpadov
- získanie obligatórnych príspevkov od kolektívnych organizácii a Recyklaèného fondu

Ako pomôžete Vy?
- zapojte sa do systému separovaného zberu odpadu, v zmysle VZN è. 48/2003
- nevhadzujte iný odpad do kontajnerov urèených na separovaný zber, ako ten, pre ktorý je urèený
- do kontajnerov na separovaný zber vhadzujte obaly zbavené zvyškov potravín, usilujte sa minimalizova objem odpadu
(napr. stlaèením, resp. zašliapnutím plastových fliaš, krabíc od mlieka atï.)

Ekonomický prínos pre obèanov pri aktívnom zapojení sa do separovaného zberu
Mesto Bardejov v roku 2011 vystavilo 11 488 platobných výmerov za komunálne odpady.
V roku 2011 sa minimálne raz zapojilo do separovaného zberu 9 420 domácností, èo predstavuje 81,99 %.
Do separovaného zberu sa vôbec nezapojilo 2 068 domácností, èo predstavuje 18,01 %.
Celková ú¾ava poskytnutá pre obèanov zapojených sa do separovaného zberu vo výške 61 948,94 €, bude
zapoèítaná v platobných výmeroch vystavených v roku 2012.

NIE
Obèan, ktorý sa
nezapojí
do separovaného zberu,
ostane mu miestny poplatok
nezmenený

t.j. 27,01 €
za rok na osobu
t.j. 0,0740 €/osoba/deò

ÁNO
Obèan, ktorý sa
aktívne z a p o j í
do separovaného zberu,
miestny poplatok bude ma
adekvátne znížený (max. o 5,00 € *)

t.j. na 22,01 €
za rok na osobu

*Kompletné informácie o nakladaní s komunálnym odpadom vrátane separovaného zberu sú vo
Všeobecne záväznom nariadení mesta Bardejov è. 48/2003 a è. 60/2004.
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Spoloènos EKOBARD, a.s.
zabezpeèuje tieto služby:
- nakladanie s komunálnym odpadom
v meste Bardejov
- separovaný zber v regióne Bardejov 47 obciach
K 1.1.2012 zamestnáva spoloènos
23 zamestnancov. Organizaèná
štruktúra, stanovy spoloènosti
a všeobecné zásady jej riadenia sú
z a m e r a n é n a z b e r, p r e p r a v u ,
zhodnocovanie alebo zneškodòovanie
komunálneho odpadu a nakladanie
s nebezpeèným odpadom
s dôrazom na aktivity v oblasti
hospodárenia s odpadom s cie¾om
dlhodobo rieši problematiku
zhodnocovania a zneškodòovania
odpadov v regióne Bardejov v súlade
s platnou legislatívou.

Základné podmienky pre získanie ekonomického
zvýhodnenia pri aktívnom separovaní:
- do vriec, resp. kontajnerov na separovaný zber
uklada len príslušné komodity, pre ktoré sú urèené
a neznehodnocova prácu ostatných osôb, pre ktoré
je stanovište urèené!
- stanovište na separovaný zber musí by oznaèené
èitate¾ným EAN kódom
- v individuálnej bytovej zástavbe obèan musí vyloži
v príslušný kalendárny deò príslušné farebne
oznaèené vrecia
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