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Použité Skratky 

 

BRKO – Biologicky rozloţiteľný komunálny odpad 

BRO – Biologicky rozloţiteľný odpad 

ČOV – Čistiareň odpadových vôd 

DSO – Drobný stavebný odpad 

EÚ – Európska únia 

FO – Fyzická osoba 

IBV – Individuálna bytová výstavba (rodinné domy) 

KBV – komplexná bytová výstavba (bytové domy) 

KO – Komunálny odpad 

MBÚ – Mechanicko – biologická úprava (odpadov) 

MHD – Mestská hromadná doprava 

NO – Nebezpečný odpad  

NSO – Nelegálna skládka odpadu 

OH – Odpadové hospodárstvo 

OZ – Občianske zdruţenie 

OZV – Organizácia zodpovednosti výrobcov 

PO – Právnická osoba 

POH – Program odpadového hospodárstva 

TZ – Triedený zber 

VKM – Viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky)  

VOK – Veľkoobjemový kontajner 

 

 

 



3 
 

Obsah 
Úvod ......................................................................................................................................................... 4 

1. Analýza odpadového hospodárstva mesta Bardejov................................................................................... 5 

1.1 Produkcia komunálnych odpadov v meste Bardejov ............................................................................. 5 

1.2 Porovnanie produkcie odpadov s podobne veľkými mestami ................................................................. 6 

1.3 Porovnanie ekonomiky odpadového hospodárstva mesta s podobne veľkými mestami ............................ 8 

1.4 Predpoklad hmotnostného zloţenia zmesového odpadu z domácností v meste Bardejov ...................... 10 

2. Analýza súčasného systému odpadového hospodárstva v meste Bardejov ................................................ 12 

2.1 Systém odpadového hospodárstva ................................................................................................... 12 

2.2 Nedostatky resp. problémy súčasného systému odpadového hospodárstva ......................................... 14 

2.2.1 Nelegálne skládky odpadov ....................................................................................................... 17 

3. Návrh koncepcie odpadového hospodárstva ........................................................................................... 18 

3.1 Predchádzanie vzniku odpadov a opätovné pouţívanie ...................................................................... 18 

3.2 Manaţment odpadového hospodárstva a nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom ................... 19 

3.3. Triedený zber papiera, skla, plastov, kovov a VKM ............................................................................ 20 

3.4 Uzamykateľné kontajnerové stojiská a polopodzemné kontajnery ........................................................ 23 

3.4.1 Polopodzemné kontajnery vo vybraných častiach mesta .............................................................. 24 

3.4.2 Uzamykateľné kontajnerové stojiská .......................................................................................... 26 

3.5 Biologicky rozloţiteľný komunálny odpad........................................................................................... 27 

3.6 Objemný odpad .............................................................................................................................. 29 

3.7 Nebezpečný odpad a elektroodpad ................................................................................................... 30 

3.8 Iné druhy odpadov a časti odpadového hospodárstva ......................................................................... 30 

3.9 Opatrenia na minimalizáciu výskytu nelegálnych skládok .................................................................... 31 

3.10 Opatrenia na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov......................................................... 32 

3.10.1 Opatrenia pre obyvateľov mesta .............................................................................................. 32 

3.10.2 Opatrenia pre školské zariadenia a záhradkárov ....................................................................... 35 

4. Ekonomické aspekty návrhu koncepcie ................................................................................................... 36 

4.1 Mnoţstvové poplatky za zber a likvidáciu odpadu ............................................................................... 36 

4.2 Predpokladané kapitálové náklady a ekonomický prínos realizácie návrhu ........................................... 38 

4.2.1 Predpokladané kapitálové náklady realizácie návrhu ................................................................... 38 

4.2.2 Predpoklad ekonomického prínosu realizácie návrhu ................................................................... 38 

Záver....................................................................................................................................................... 40 

Pouţité zdroje .......................................................................................................................................... 41 

Prílohy ..................................................................................................................................................... 43 



4 
 

 

Úvod 

 

 Správne nakladanie s komunálnym odpadom (KO) je dôleţité z hľadiska udrţateľného vývoja. 

Kladie dôraz na predchádzanie vzniku odpadu a v prípade jeho vzniku na čo najväčšie zhodnocovanie 

(materiálové, energetické). Právne predpisy Európskej únie (EÚ) zaväzujú Slovenskú republiku             

k dosiahnutiu určitých, stanovených cieľov v oblasti recyklácie KO (50% do roku 2020) a obmedzovaniu 

jeho skládkovania (najmä BRO). Tieto ciele sa ešte sprísnia, v súvislosti s nedávno predstaveným 

návrhom balíka tzv. obehového hospodárstva. Tento balík kladie v rámci odpadov dôraz na čo 

najväčšie vyuţívanie odpadov ako druhotnú surovinu, pre dosiahnutie tzv. uzavretej kruhovej 

ekonomiky Európy. 

 Nový zákon o odpadoch, ktorý nadobudol platnosť začiatkom tohto kalendárneho roka, by nás 

mal priblíţiť k väčšiemu zhodnocovaniu odpadov. V zmysle tohto zákona sú samosprávy (obce) 

zodpovedné za nakladanie s KO a drobným stavebným odpadom (DSO). Pre dosiahnutie stanovených 

cieľov na národnej úrovni je veľmi dôleţité, aby obce zodpovedne pristupovali k problematike KO        

na miestnej úrovni. Je dôleţité venovať pozornosť infraštruktúre odpadového hospodárstva a výchove 

obyvateľstva v problematike odpadov. 

 Samozrejme sa nejedná len o dané ciele. Dôleţitý je skôr celkový environmentálny, ekonomický 

a spoločenský prínos správneho nakladania s odpadmi. Tento návrh koncepcie je zameraný na analýzu 

súčasného systému odpadového hospodárstva (OH) mesta Bardejov. Ale hlavne na navrhnutie 

systému v meste Bardejov, ktorý zvýši komfort nakladania s KO pre jeho obyvateľov, zvýši mieru 

zhodnocovania KO a vytvorí podmienky pre dosiahnutie cieľov EÚ na miestnej úrovni. Nevyhnutnou 

súčasťou tohto návrhu je aj návrh osvetových prvkov pre zvýšenie informovanosti a povedomia 

obyvateľov. A zároveň návrh opatrení na predchádzanie vzniku odpadov. Čo sú neoddeliteľné súčasti 

dobre fungujúcich systémov nakladania s KO. 
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1. Analýza odpadového hospodárstva mesta Bardejov 

1.1 Produkcia komunálnych odpadov v meste Bardejov 
 

Mnoţstvá komunálnych odpadov za jednotlivé kalendárne roky, vrátane triedeného zberu, sú 

uvedené v tabuľke č.1. 

Tab. 1 Mnoţstvá KO v meste Bardejov v rokoch 2005 aţ 2015 (údaje sú v tonách).  

Rok KO celkovo Zmesový KO 
Zhodnotený KO 

(bez BRO)* 
BRO 

2005 9688,4 6886,2 37,1 1368,5 

2006 10386,2 7719,7 88,4 1500 

2007 10710,9 8462,9 163,7 1550 

2008 13132,7 9218 204,8 1450 

2009 15162,5 9991,8 335,6 1750 

2010 13326 9046,3 429 1750 

2011 13108 8027,2 566,8 1550 

2012 12290,8 7579,6 876,2 1450 

2013 11677 7345,4 199,7 1400 

2014 12195,2 7279,9 200 1400 

2015 12142,3 7447,8 204,2 1788,5 

 

Zdroj: MsÚ BJ, odd. ţp. Vysvetlivky: * okrem základných zloţiek triedeného odpadu (papier, sklo, 

plasty...) zahŕňa aj iné zloţky triedeného zberu (elektroodpad a pod.) bez BRKO a DSO. 

Z hľadiska celkovej produkcie KO môţeme pozorovať postupný nárast od roku 2005 do roku 

2009. V danom roku (2009) dosiahla celková produkcia najvyššiu hodnotu. Po roku 2009 dochádzalo ku 

klesajúcemu trendu v celkovej produkcii KO aţ k relatívne ustálenej produkcii v rokoch 2014 a 2015.     

V roku 2015 bola priemerná ročná produkcia KO v meste Bardejov pribliţne 377,6 kg na jedného 

obyvateľa. 

Produkcia zmesového KO sa vyvíjala podobne ako celková produkcia KO. Teda postupný 

nárast do roku 2009, kedy taktieţ dosiahla najvyššiu hodnotu a to takmer 10 tisíc ton. Po danom roku 

dochádzalo k jej zniţovaniu aţ k relatívne ustálenému stavu v posledných dvoch rokoch. 
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Zhodnocovanie odpadov (bez BRKO) sa od roku 2005 do roku 2012 postupne zvyšovalo.         

V roku 2012 bolo zhodnotené najväčšie mnoţstvo odpadu (876,2 t), ktoré predstavovalo pribliţne 7,1% 

z celkového mnoţstva KO. Po danom roku došlo k značnému zníţeniu mnoţstva zhodnoteného odpadu 

na hodnoty okolo 200 ton. Miera zhodnocovania KO v roku 2015 dosahovala hodnotu len cca 1,7%. 

Spolu s BRKO bola miera zhodnocovania KO v roku 2015 na úrovni cca 16,4%. Mnoţstva jednotlivých 

základných zloţiek  odpadov za rok 2015 sú uvedené v tabuľke v ďalšej podkapitole (1.2). 

Biologicky rozloţiteľný komunálny odpad (BRKO) predstavuje odpad len z údrţby verejnej 

zelene, ktorú spravuje mestský podnik Bapos. Jeho ročná produkcia sa pohybuje priemerne                  

v hodnotách okolo 1400-1500 ton s odchýlkami v niektorých rokoch. Zber BRKO z domácnosti sa zatiaľ 

nerealizuje. Mnoţstvá objemného odpadu postupne narastali v sledovanom období. Z hodnoty 578,1 

ton v roku 2005 na hodnoty viac ako 2000 ton od roku 2008 (2332,1 ton v roku 2015). Produkcia DSO 

má kolísavú tendenciu, pravdepodobne z dôvodu rozdielneho počtu realizovaných stavebných prác za 

jednotlivé roky. 

 

1.2 Porovnanie produkcie odpadov s podobne veľkými mestami 
 

Celkové mnoţstvá KO a jednotlivých zloţiek KO (za rok 2015) v meste Bardejov a v mestách s 

približne rovnakým počtom obyvateľov sú uvedené v tabuľke č.2. 

Tab. 2 Produkcia komunálnych odpadov v meste Bardejov a v podobne veľkých mestách za rok 2015 

(údaje sú v tonách).  

Mesto 
KO 

celkom 

KO 

zmesový 

Zhodnotený 

KO* 
Papier Sklo Plasty 

Kovy a 

VKM 
BRKO 

Bardejov 12142,3 7447,8 204,2 47 111,4 37,4 5,7 1788,5 

Humenné 11176,7 8498,5 1014,3 403,2 336,6 138,7 29,5 1148,9 

Komárno 14898,7 - 330,4 - - - - - 

Levice 18781 11067 - 733 246,5 152 - 2599 

Liptovský 

Mikuláš 
16271,4 9527 2040,3 497,2 805,6 255,7 75,3 1486,4 

Lučenec 10170,9 - - 318,7 148,8 95,7 - 1496 

Ruţomberok 12329,6 7306 895 - - - - 795 
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Zdroj údajov: kompetentné oddelenia mestských úradov v analyzovaných mestách. Vysvetlivky: * okrem 

základných zloţiek triedeného odpadu (papier, sklo, plasty...) zahŕňa aj iné zloţky (elektroodpad a pod.) 

bez BRO a DSO. – nedostupný údaj 

Pri porovnaní celkovej produkcie KO v jednotlivých mestách za rok 2015 môţeme pozorovať, 

ţe produkcia KO v meste Bardejov dosahuje tretiu najniţšiu hodnotu zo siedmich porovnávaných miest. 

Je moţné konštatovať, ţe mesto Bardejov patrí k mestám s nižšou celkovou produkciou KO           

v porovnaní s mestami, ktoré majú pribliţne rovnaký počet obyvateľov. Produkcia zmesového KO je      

z porovnávaných miest druhá najniţšia. Mnoţstvo KO na jedného obyvateľa v týchto mestách je 

uvedené v tabuľke č. 3. 

Tab. 3 Počet obyvateľov a mnoţstvo KO na jedného obyvateľa v porovnávaných mestách za rok 2015.  

Mesto Bardejov Humenné Komárno Levice 
Liptovský 

Mikuláš 
Lučenec Ružomberok 

Počet 

obyvateľov 

(2015) 

32 153 33 366 34 461 33 977 31 515 28 204 27 551 

Mnoţstvo KO na 

1 obyv. (kg) 
377,6 335 432,3 552,8 516,3 360,6 447,5 

Pouţité zdroje: portál DATAcube, oficiálne stránky miest BJ, HE a LM 

Tak ako pri celkovej produkcii KO, aj pri mnoţstve KO na jedného obyvateľa dosahuje mesto 

Bardejov tretiu najniţšiu hodnotu, ktorá je o 38,6 kg vyššia ako je priemer za rok 2014 na Slovensku 

(339 kg/obyv.) 1) . 

Z hľadiska miery zhodnocovania odpadu (bez BRKO) dosahuje mesto Bardejov najhoršie 

výsledky z porovnávaných miest. Pri pohľade na mnoţstvá jednotlivých základných zloţiek triedeného 

zberu (papier, sklo, plasty, kovy...) má mesto Bardejov najnižšie množstvá vytriedených odpadov. 

Čo sa týka BRKO, je v Bardejove druhé najvyššie mnoţstvo BRKO a to aj napriek tomu, ţe 

nevykonáva zber BRKO z domácností, tak ako niektoré porovnávané mestá (Levice, Liptovský Mikuláš, 

Lučenec). Dané mnoţstvo BRKO v meste Bardejov za rok 2015 je ale vyššie ako zvyčajná ročná 

hodnota (1400-1500 ton).   
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1.3 Porovnanie ekonomiky odpadového hospodárstva mesta s podobne veľkými 

mestami 
 

Jednotlivé ekonomické ukazovatele OH mesta Bardejov a miest s pribliţne rovnakým počtom 

obyvateľov sú uvedené v tabuľke č.4. Z tabuľky je moţné pozorovať, ţe mesto Bardejov má druhé 

najniţšie náklady z hľadiska celkových nákladov na OH. Čo je ale logické vzhľadom na relatívne nízke 

celkové mnoţstvo KO v porovnaní s podobne veľkými mestami. Náklady na triedený zber sú na treťom 

mieste z piatich porovnávaných miest. 

Tab. 4 Porovnanie ekonomiky OH mesta Bardejov s podobnými mestami v roku 2015.  

Pouţité zdroje: Záverečné účty miest za rok 2015 a príslušné VZN o poplatkoch za KO a DSO 

Čo sa týka výšky poplatku pre FO, má mesto Bardejov najvyšší poplatok z porovnávaných 

miest spolu s mestom Komárno. Zároveň je moţné pozorovať, ţe tieto mestá dosahujú aj najniţšiu 

mieru recyklácie pri najvyššom poplatku. Príjmy z poplatku za zber a likvidáciu KO a DSO (vrátane 

príjmov od PO a FO podnikateľov) nepokrývajú v porovnávaných mestách (okrem mesta Ruţomberok 

v roku 2015) skutočné náklady na OH a OH je potrebné ešte dotovať z mestských rozpočtov. Rozdiel 

medzi výdavkami mesta Bardejov na OH a príjmami sa kaţdoročne zniţuje, čo zlepšuje ekonomickú 

bilanciu OH mesta. Rozpočtová strata bola v meste Bardejov za rok 2015 vo výške 76,3 tis. €. 

Mesto 

KO 

celkom v roku 

2015 (t) 

Miera 

zhodnoc. 

(bez BRKO) 

Poplatok za 

KO/ FO 

Celkové 

náklady na OH 

v roku 2015 

Priemerné 

náklady na  1 t 

Priem. 

náklady na 

1 obyv. 

Náklady na 

triedený zber 

Bardejov 12142,3 1,68% 27,01 € 1 024799 € 84,4 € 31,9 € 149 199 € 

Humenné 11176,7 9,08% 13,5 € 732790 € 65,6 € 22 € 83 412 € 

Komárno 14898,7 2,22% 27 € - - - - 

Levice 18781 - 25 € 1 459866 € 77,7 € 43 € 265 598 € 

Liptovský Mikuláš 16271,4 12,54% 22,6 € 1 548506 € 95,2 € 49,2 € 139 669 € 

Lučenec 10170,9 - 21,9 € 1 110704 € 109,2 € 39,4 € - 

Ruţomberok 12329,6 7,3% 22,08 € 1 064843 € 86,4 € 38,6 € 152 688 € 
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Z pohľadu priemerných nákladov na jedného obyvateľa má mesto Bardejov druhé najniţšie 

náklady. Pri pohľade na priemerné náklady na jednu tonu má Bardejov 3. najniţšie a 4. najvyššie 

náklady. No je potrebné si uvedomiť, ţe pri týchto nákladoch na OH (1 024 799 €) nenakladá 

spoločnosť Ekobard a.s. s celkovým mnoţstvom odpadu. Výpočty skresľuje fakt, ţe s 1788,5 tonami 

BRKO (v roku 2015) nakladal mestský podnik Bapos. Náklady na tento odpad sú zahrnuté                   

vo výdavkoch na verejnú zeleň. Reálne mnoţstvo odpadu s ktorým spoločnosť Ekobard nakladala je 

teda 10 353,8 ton (za rok 2015). Ak odpočítame BRKO z celkového mnoţstva KO a následne 

vypočítame priemerné náklady na 1 tonu, výsledná hodnota predstavuje sumu pribliţne 99 €. To mení 

aj pozíciu mesta Bardejov a pri týchto priemerných nákladoch má Bardejov druhé najvyššie náklady 

na 1 tonu. Spoločnosť Ekobard vykazuje zlú ekonomickú situáciu a hospodári kaţdoročne so stratou. 

Argumentuje nízkou cenou za poskytované sluţby pre mesto Bardejov, ktorá je zmluvne dohodnutá a  

poskytovaním sluţieb nad rámec zmluvy. No ak sa pozrieme na celkové mnoţstvo odpadu, s ktorým 

spoločnosť nakladá a účtovanú sumu za poskytované sluţby, tak náklady na OH sú v meste Bardejov 

primerané vzhľadom na produkciu odpadov. 

Ekonomika triedeného zberu v meste Bardejov je porovnateľná s podobne veľkými mestami, no 

dosahované výsledky resp. poskytované sluţby za dané finančné prostriedky sú na veľmi nízkej úrovni. 

Vzhľadom na náklady triedeného zberu a mnoţstvo zhodnotených odpadov vychádzajú priemerné 

náklady na 1 tonu odpadu v BJ aţ na hodnotu 730,7€! 

Túto analýzu je potrebné brať len orientačne, keďţe celkový rozpočet miest na OH môţe 

skresľovať mnoţstvo faktorov. Napr. jednorazové investície (nákup kontajnerov...), výška poplatku       

za odpad pre PO a FO podnikateľov a celkový počet týchto osôb, zvolený systém OH, manaţment OH 

(realizácia vo vlastnej réţii alebo cez súkromnú spoločnosť), cena za uloţenie 1 tony odpadu               

na skládku, vzdialenosť na skládku, správa uzavretej skládky a pod. Napr. mesto Liptovský  Mikuláš má     

v nákladoch na OH zahrnutú aj prekládkovú stanicu a odpad likviduje na vzdialenej skládke. Mesto 

Bardejov od augusta 2015 likviduje odpad taktieţ na vzdialenejšej skládke, no zvýšené náklady           

na dopravu nie sú v nákladoch zahrnuté, keďţe mesto má zmluvne dohodnutú sumu a prejaví sa to len 

opäť v ekonomickej bilancii spoločnosti Ekobard. Mesto Humenné nemá v nákladoch na OH zahrnuté 

náklady na prevádzku separačnej haly a odpad likviduje na blízkej skládke, čo zniţuje náklady             

na dopravu a pod. 
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1.4 Predpoklad hmotnostného zloženia zmesového odpadu z domácností v meste 

Bardejov 
 

Nasledujúca analýza je zameraná na výpočet predpokladaného mnoţstva jednotlivých druhov 

odpadov, ktoré sa nachádzajú v zmesovom KO z domácností. Pre samotný výpočet bolo pouţité 

percentuálne zastúpenie zloţiek odpadu, ktoré vypracovalo občianske zdruţenie Priatelia Zeme – SPZ, 

na základe vykonaných rozborov zmesového KO zo slovenských domácností 2). Toto percentuálne 

zastúpenie bolo aplikované na mnoţstvo zmesového KO z domácností v meste Bardejov za rok 2015. 

Percentuálne zastúpenie zloţiek odpadu vypracované OZ Priatelia zeme – SPZ je uvedené v grafe č. 1. 

Graf č.1 Priemerné zloţenie zmesového KO z domácností.  

                

Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ (2012) 

Z mnoţstva zmesového komunálneho odpadu (7447,8 t) bol ešte odpočítaný zmesový KO, 

ktorý nie je z domácností. Je to zmesový odpad z rôznych inštitúcii (školy, úrady...), prevádzok 

(pohostinstvá, firmy...) a pod. Keďţe sa tento odpad v meste Bardejov zbiera spolu s odpadom              

z domácností, bol vykonaný len pribliţný odpočet. Existujú tvrdenia, ţe tento odpad môţe tvoriť cca 10 

aţ 50% z celkového mnoţstva KO. Dané mnoţstvo závisí od vybavenosti sídiel (úroveň sluţieb, 

mnoţstvo inštitúcií a pod.). Aj v takomto odpade sa nachádza ešte mnoţstvo nevyuţitých surovín, 

ktorých zloţenie závisí od charakteru prevádzky. Pre mesto Bardejov bol zvolený predpoklad 25%-ného 
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(1861,95 t) podielu takéhoto odpadu v zmesovom odpade. Po odpočte predstavuje výsledná hodnota 

zmesového KO z domácností hodnotu 5585,85 ton.  

Výsledné, predpokladané hodnoty zloţiek odpadu, ktoré sú zastúpené v zmesovom odpade      

z domácnosti v meste Bardejov, sú uvedené v tabuľke č. 5. Je potrebné si uvedomiť, ţe sa jedná len o 

pribliţný odhad a dané hodnoty je nutné brať opäť len orientačne (tak ako v predchádzajúcej kapitole). 

Stanovené mnoţstvo zmesového odpadu, ktorý nie je z domácnosti je len pribliţné. A percentuálne 

zloţenie od OZ Priatelia Zeme - SPZ je slovenským priemerom a spotrebiteľské zvyky obyvateľov 

mesta Bardejov môţu byť odlišné. 

Tab. 5 Predpokladané mnoţstvá jednotlivých druhov odpadov v zmesovom odpade z domácností         

v meste Bardejov (za rok 2015). 

Zložka zmesového KO Predpokladané množstvo v tonách 

Papier 670,3 

Plasty 782 

Sklo 391 

Kovy 167,6 

VKM 111,7 

BRO 2569,5 

Textil 111,7 

DSO 279,3 

NO 55,9 

Zmesový odpad 446,9 

 

Z vyššie uvedenej tabuľky je zrejmé, ţe v zmesovom KO z domácností sa nachádza ešte 

značné mnoţstvo hodnotných, druhotných surovín. Tie môţu byť materiálovo alebo energeticky 

zhodnotené, keďţe nie všetok odpad je moţné recyklovať. Zatiaľ tieto odpady končia nevyuţité           

na skládke odpadov. 
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2. Analýza súčasného systému odpadového hospodárstva v meste 

Bardejov 

2.1 Systém odpadového hospodárstva 

V súčasnosti je nakladaním s KO na území mesta Bardejov poverená akciová spoločnosť 

Ekobard. Spoločnosť sídli na ulici Štefánikova 3751, kde sa nachádza aj hala s triediacou linkou          

na dotrieďovanie a úpravu vyseparovaných odpadov a zberný dvor pre mesto Bardejov. V tejto 

spoločnosti má mesto Bardejov 34%-ný podiel a zvyšný podiel má akciová spoločnosť Dúha 3, 4). 

Pre jednotlivé druhy KO funguje v súčasnosti takýto systém nakladania: 

Zmesový komunálny odpad – odpad je zhromaţďovaný v plastových alebo kovových nádobách 

(kontajneroch) s objemom spravidla 110, 120, 240 a 1100 l. Prípadne sa v niektorých prípadoch vyuţíva 

zber prostredníctvom 120 l plastových vriec. Frekvencia vývozu je podľa schváleného harmonogramu. 

V prípade IBV je to raz týţdenne a v KBV 2 aţ 4 krát týţdenne. Pre PO a FO podnikateľov je na území 

mesta zavedený mnoţstvový zber odpadov podľa veľkosti (objemu) nádoby a frekvencie vývozu. Tento 

odpad je likvidovaný na 49 km vzdialenej skládke pre nie nebezpečný odpad v Petrovciach, ktorú 

prevádzkuje akciová spoločnosť OZÓN Hanušovce 5). 

Objemný odpad – Tento odpad je likvidovaný na rovnakej skládke ako zmesový KO. V meste Bardejov 

sú vytvorené tieto 3 moţnosti na jeho odovzdanie: 

 celoročne na zbernom dvore spoločnosti Ekobard 

 telefonické dohodnutie odvozu so spoločnosťou Ekobard v priebehu roka 

 uloţenie do VOK, ktoré sú rozmiestňované na území mesta 2 krát ročne  

 

Drobný stavebný odpad – na tento odpad je v zmysle zákona o odpadoch zavedený mnoţstvový zber. 

Odpad sa zbiera prostredníctvom zberného dvora, odkiaľ je následne likvidovaný. Sadzba za zber DSO 

je 0,015 € za kilogram DSO (15 € za 1 tonu). 

Triedené zložky odpadu (papier, sklo, plasty, kovy, VKM) – systém zberu týchto odpadov je 

samostatný pre IBV a pre KBV. V rodinných domoch (IBV) je zavedený vrecový zber. Celkovo je pre 

kaţdú zloţku vyhradených 2700 vriec. Obyvatelia ukladajú vytriedené zloţky odpadu do plastových 

vriec, ktoré pred zberom vykladajú pred svoje rodinné domy. Plasty sa zbierajú raz mesačne. Zber 

papiera, skla, kovov a VKM sa vykonáva raz za 2 mesiace popri zbere plastov (jeden mesiac plasty + 

sklo, druhý mesiac plasty + papier + kovy a VKM). Na sídliskách je zavedený kontajnerový zber.         
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Pri bytových domoch (KBV) je vytvorených 81 stanovíšť so 4 farebne odlíšenými 1100 l kontajnermi, 

ktoré sú určené na zber jednotlivých zloţiek (obr. 1). Frekvencia vývozu je podľa schváleného 

harmonogramu. Odpad (okrem skla, ktoré ide priamo k zmluvnému odberateľovi) je odváţaný             

na triediacu linku spoločnosti Ekobard, kde sa pretrieďuje podľa poţiadaviek odberateľov (obr. 2). 

Následne sa lisuje a je dočasne uskladnený. Tieto odpady môţu obyvatelia mesta zároveň priniesť aj 

na zberný dvor. 

Obr. 1 Nádoby pre TZ v meste Bardejov                  Obr. 2 Triediaca linka v sídle spoločnosti Ekobard 

 

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad – pre zber BRKO je v súčasnosti vyčlenený 

veľkoobjemový kontajner v areáli zberného dvora. V meste sa nerealizuje celoplošný zber BRKO. Tento 

odpad by momentálne mali obyvatelia mesta prednostne kompostovať svojpomocne. S BRKO z údrţby 

verejnej zelene nakladá mestský podnik Bapos. 

Nebezpečný odpad (NO) – je zbieraný prostredníctvom zberného dvora, kde sú vyčlenené špeciálne 

nádoby pre batérie, akumulátory, ţiarivky a odpadové oleje. 

Elektroodpad – je moţné odovzdať na zbernom dvore alebo v predajniach elektrospotrebičov v rámci 

spätného zberu. 

Textil – pre tento druh odpadu sú na území mesta rozmiestnené na to určené špeciálne kontajnery, 

ktoré spravuje a vyprázdňuje oprávnená organizácia. 

Jedlé oleje a tuky – na zber tohto druhu odpadu je vyčlenená nádoba v areáli zberného dvora a tieţ  

na čerpacej stanici Slovnaft (ul. Duklianska). 
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Okrem týchto systémov zberu sú vytvorené na území mesta aj iné zberné systémy pre KO. 

Napr. zber starých liečiv prebieha prostredníctvom lekární, zber batérií alebo ţiariviek prostredníctvom 

predajní, ktoré vykonávajú spätný zber. Taktieţ na čerpacích staniciach pohonných hmôt je moţné 

odovzdať obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. 

 

2.2 Nedostatky resp. problémy súčasného systému odpadového hospodárstva 
 

Systém odpadového hospodárstva mesta Bardejov má niektoré nedostatky resp. sa stretáva s 

istými problémami. Tieto nedostatky a problémy je moţné rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou sú 

záleţitosti z pohľadu manaţmentu OH v meste Bardejov. Druhou skupinou sú problémy a nedostatky    

z pohľadu správania sa samotných obyvateľov mesta. Táto kapitola obsahuje súhrn týchto 

najdôleţitejších nedostatkov a problémov, ktoré sú rozdelené na vyššie spomenuté skupiny. Návrhy 

riešení na ich odstránenie, prípadne aspoň eliminovanie, sú jednotlivo navrhnuté v ostatných kapitolách 

tohto dokumentu. 

Nedostatky systému odpadového hospodárstva v meste Bardejov: 

 nefunkčný systém triedeného zberu a s ňou spätá nízka úroveň poskytovaných sluţieb 

zodpovednou spoločnosťou. 

 absencia systému nakladania s BRKO, vrátane absencie dostupného zariadenia na jeho 

zhodnocovanie. 

 porušovanie zákazu zneškodňovania zeleného BRO, jeho ukladaním do VOK spolu s 

ostatným odpadom na cintorínoch a pri jarnom a jesennom upratovaní (obr. 3). 

 nedostatočné moţnosti na odovzdanie nebezpečných odpadov. Moţnosť odovzdania len 

vybraných druhov odpadu (problémové sú napr. staré farby, riedidlá...). A absencia 

účinnejšieho systému zberu NO. 

 nedostatočná osveta v oblasti správneho nakladania s odpadmi a s tým spojená nízka 

informovanosť a uvedomelosť obyvateľov. 

 ţiadna osveta a opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov (okrem zberu textilu). 

 takmer ţiadna osveta a opatrenia proti nelegálnemu nakladaniu s odpadmi. 

 minimálne zapojenie PO a FO – podnikateľov do triedeného zberu KO (bary, firmy, úrady, 

školy...). 
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 takmer ţiadne aktívne triedenie odpadov v školských zariadeniach a aktívne vykonávanie 

osvety. 

 absencia ekonomickej motivácie obyvateľov k triedeniu odpadov. 

 nespravodlivý paušálny poplatok za odpad, nezohľadňujúci produkciu odpadov. 

 nevyhovujúci technický stav niektorých kontajnerov a relatívne pomalé ich vymieňanie    

(obr. 4). 

 prepĺňanie nádob na zmesový a triedený odpad (obr. 5). 

Nedostatky obyvateľov mesta Bardejov pri nakladaní s odpadmi: 

 nízka environmentálna uvedomelosť a informovanosť obyvateľov v oblasti správneho 

nakladania s odpadmi. 

 vytváranie nelegálnych skládok odpadov (NSO). 

 nelegálne spaľovanie odpadov na vonkajších priestranstvách a v domácich peciach. 

 porušovanie zákazu zneškodňovania zeleného BRO (jeho vhadzovanie do nádob             

na zmesový odpad, spaľovanie v záhradách, ukladanie do VOK pre objemný odpad –     

obr. 6). 

 znehodnocovanie obsahov nádob na TZ nedisciplinovanými obyvateľmi, ktorí do nich 

vhadzujú zmesový KO (obr. 7). 

 ukladanie objemného odpadu vedľa nádob na zmesový KO, bez predchádzajúceho 

dohodnutia odvozu (chápané ako priestupok) (obr. 8). 

 znečisťovanie priestranstiev v okolí zberných nádob na odpad. 

 vyberanie obsahov nádob na zber textilu sociálne slabšími obyvateľmi a následné 

vyhadzovanie textilu do nádob na zmesový odpad. 
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Obr. 3 Zelený BRO vo VOK na mestskom cintoríne   Obr. 4 Poškodená nádoba na TZ (ul. J. Grešáka) 

  

Obr. 5 Preplnená nádoba na odpad (ul. Bezručová)  Obr. 6 Zelený BRO vo VOK (ul. A. Svianteka) 

  

Obr. 7 Znehodnotený obsah nádoby na TZ (B. Kúpele) Obr. 8 Objemný odpad pri zberných nádobách 

                                                                                                        (ul. J. Švermu) 
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2.2.1 Nelegálne skládky odpadov 

 

Pomerne závaţným problémom OH mesta Bardejov sú nelegálne skládky odpadov (NSO).      

V závere roku 2014 bolo na území mesta vykonané mapovanie NSO 6). Mapovanie prebiehalo počas 

siedmich dní a v rámci neho bolo zaevidovaných pribliţne 100 lokalít s výskytom NSO. Pre určenie 

NSO bolo zvolené subjektívne kritérium rozlohy uloţeného odpadu s minimálnym rozmerom pribliţne 

2x2 m. 

Dominantnými odpadmi na NSO boli stavebné odpady (vrátane DSO), BRO, objemný odpad a 

rôzne obaly (plasty, sklo...). Z NO boli takmer výlučne zastúpené obaly obsahujúce zvyšky 

nebezpečných látok a stavebné odpady obsahujúce azbest, prípadne sa na NSO vyskytoval aj 

elektroodpad. 

Z hľadiska miest výskytu medzi najčastejšie lokality patrili brehy vodných tokov, chatové a 

záhradkárske oblasti, okrajové časti mesta prístupné dopravnými prostriedkami, rôzne erózne formy 

reliéfu (výmole...) a pod. 

Odpadová infraštruktúra v Bardejove má svoje nedostatky, no možnosti na legálne zbavenie 

sa odpadu existujú. Problém je pravdepodobne v nedostatočnej uvedomelosti a informovanosti 

obyvateľov mesta a v nízkej represii. Vzhľadom na výsledky mapovania je moţné konštatovať, ţe 

situácia nie je zanedbateľná a je ţiaduce tento nelichotivý stav zmeniť. Nelegálne skládky sa budú 

vyskytovať zrejme stále, to ale neznamená, ţe nie je moţné tento negatívny jav minimalizovať na čo 

najniţšiu moţnú mieru. 

Obr. 9 NSO pri mestskej časti Dlhá Lúka                    Obr. 10 NSO blízko ČOV v  B. Novej Vsi 
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3. Návrh koncepcie odpadového hospodárstva 
 

Samotný návrh koncepcie OH pre mesto Bardejov pozostáva z jednotlivých kapitol. V rámci 

neho sú navrhnuté opatrenia na podporu predchádzania vzniku odpadov, opätovného pouţívania, 

návrhy úprav systému zberu odpadov, vrátane návrhov na elimináciu nelegálneho nakladania                

s odpadmi. Neodmysliteľnou súčasťou je aj návrh osvetových aktivít na zvýšenie povedomia a 

informovanosti obyvateľov. 

3.1 Predchádzanie vzniku odpadov a opätovné používanie 
 

Často je dôleţitou súčasťou týchto aktivít (ak nie najdôleţitejšou) program podpory domáceho a 

komunitného kompostovania. Vzhľadom na pripravovaný systém nakladania s BRKO nie je podpora 

domáceho kompostovania v tejto koncepcii navrhnutá. Plánovaný systém nakladania s BRKO aj            

s ďalšími návrhmi je podrobnejšie rozobratý v samostatnej kapitole (3.5). 

Navrhované aktivity a opatrenia: 

- Pravidelné organizovanie búrz nepotrebných vecí (odevy, knihy, elektronika, nábytok, hračky...) 

vo vhodných priestoroch (napr. Hrubá bašta) a s dostatočnou propagáciou. Obyvatelia mesta by mali 

moţnosť priniesť svoje nepotrebné veci, ktoré by zároveň iným obyvateľom mohli ešte poslúţiť. 

Odporúčaný interval organizovania sa navrhuje na pribliţne kaţdé dva mesiace. Pravidelnosťou sa 

sleduje dosiahnutie postupného návyku obyvateľov na túto aktivitu, ako napr. v prípade Komunitných 

trhov na Radničnom námestí. 

- Zriadenie vyhradeného priestoru v zbernom dvore (dvoroch) pre odpady vhodné na prípravu   

na opätovné pouţitie (elektronika, nábytok...) v zmysle zákona o odpadoch a v súlade s ním. 

- Pre zber textilu na opätovné pouţitie sa odporúča zmena typu zberných nádob. Vzhľadom      

na problém vyberania obsahov zberných nádob a jeho eliminovanie sa odporúča pouţitie nádob            

s vhadzovacím otvorom rotačného typu. Zároveň sa navrhuje doplnenie zberných stanovíšť o 

stanovištia na ulici Pod Šibeňou Horou (pri budove ABM) a na ulici Ľudovíta Štúra (pri hostinci „Preskoč 

múr“). 

- Príprava a distribúcia informačných materiálov pre domácnosti s informáciami (radami) o 

predchádzaní vzniku odpadov, o neplytvaní potravinami a o správnom skladovaní potravín. Zároveň sa 
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navrhuje, aby súčasťou materiálov boli aj nálepky na poštové schránky s textom „nevhadzovať 

reklamu“. 

- Navrhuje sa, aby informácie o opätovnom pouţívaní a predchádzaní vzniku odpadov boli 

zverejnené aj na internetovej stránke mesta.  

- Oprava a zatraktívnenie fontánok pre pitnú vodu na ulici Dlhý Rad pútavými nálepkami pre 

podporu pitia vody z vodovodu. Vybudovanie ďalších fontánok v iných častiach centrálnej mestskej 

zóny. 

- Za opatrenie podporujúce zníţenie mnoţstva zmesového odpadu je moţné povaţovať aj 

mnoţstvové poplatky za tento odpad. Tento návrh je rozobratý v samostatnej kapitole (4.1). 

 

3.2 Manažment odpadového hospodárstva a nakladanie so zmesovým 

komunálnym odpadom 
 

Vzhľadom na rozsah navrhovaných zmien a aktivít a tieţ dosiahnutie výrazného pokroku OH 

mesta za relatívne krátky čas, sa navrhuje zriadenie samostatného referátu odpadového 

hospodárstva oddelenia ţivotného prostredia na mestskom úrade v Bardejove. Momentálne sa agende 

OH mesta venuje jeden referent, ktorý má na starosti aj iné agendy ţivotného prostredia, čo prakticky 

znemoţňuje dostatočné nasadenie pre potreby OH mesta. 

V roku 2017 končí platnosť zmluvy medzi spoločnosťou Ekobard a mestom Bardejov. Po 

skončení platnosti zmluvy je jednou z moţností aj prechod zabezpečenia nakladania s KO v Bardejove 

zo spoločnosti Ekobard na mestský podnik Bapos. 

Zmesový KO z mesta sa v súčasnosti zneškodňuje na riadenej skládke odpadov. Z hľadiska 

poţiadaviek EÚ a moţných environmentálnych dopadov je skládkovanie najnevhodnejším spôsobom 

nakladania s odpadom. Ako ukázala analýza predpokladaného zloţenia zmesového odpadu                  

z domácnosti, nachádza sa v ňom mnoţstvo vyuţiteľných odpadov. Z environmentálneho hľadiska, ale 

aj pre sprísňujúce sa európske ciele v OH je potrebné aj tomuto odpadu venovať pozornosť. 

Moţnosti zhodnocovania zmesového KO: 

 Energetické zhodnotenie v spaľovni odpadov 

 Energetické zhodnotenie plazmovým splyňovaním 
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 Mechanicko – biologická úprava odpadov  

 

Energetické zhodnocovanie v spaľovniach odpadov je často povaţované za najdrahšiu 

technológiu nakladania s odpadmi. Zároveň legislatívne prostredie a mienka verejnosti týmto 

zariadeniam nepraje. Z vlastných prostriedkov mesta realizácia nie je moţná a fondy EÚ nepočítajú s 

ich podporou. Podobne je na tom aj plazmové splyňovanie a jedná sa o energeticky náročnú a málo 

vyskúšanú technológiu pre zmesový KO, ktorý je potrebné upravovať. 

Z hľadiska aktuálnych výziev operačného programu Kvalita ţivotného prostredia sa javí 

najvhodnejší variant mechanicko – biologická úprava odpadov. Mesto má zámer vybudovať 

„Centrum odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov“, ktorého súčasťou je táto technológia, ktorá 

by vyriešila otázku nakladania so zmesovým KO v meste. Lokalizácia činnosti je navrhovaná v blízkosti 

ČOV v Bardejovskej Novej Vsi. Z technologického hľadiska sa jedná o mechanickú úpravu odpadov s 

cieľom získania surovín pre materiálové (napr. kovy) a energetické zhodnotenie (výroba tuhého 

alternatívneho paliva). V ďalšom technologickom kroku sa uvaţuje o energetickom vyuţití organickej 

frakcie zmesového odpadu. Zvyšná, nevyuţiteľná časť by bola zneškodnená na skládke odpadov. 

Niektorí odborníci na OH sú však kritickí aj voči tejto technológii. Je dôleţité, aby celkový  technologický 

proces bol vhodne nastavený pre čo najväčšie vyuţitie zmesového odpadu a aby prevádzka zariadenia 

bola ekonomicky rentabilná (odbyt výstupov a pod.). Aby nešlo len o akúsi nevýraznú úpravu odpadu, 

ktorá nijako výrazne neobmedzí skládkovanie odpadov. 

 

3.3. Triedený zber papiera, skla, plastov, kovov a VKM 
 

Pre realizáciu triedeného zberu týchto zloţiek odpadu sa navrhuje niekoľko úprav. Avšak          

v tomto smere je hlavne dôleţité, aby TZ bol realizovaný (poskytované sluţby) v riadnej kvalite. 

Nakoľko nie je moţné konštatovať spokojnosť so súčasnou formou realizácie TZ spoločnosťou 

Ekobard. 

Navrhované zmeny v systéme TZ: 

- Zrušenie červených kontajnerov a vriec. Je navrhnuté zjednotenie TZ kovov a VKM spolu s 

plastmi do ţltých kontajnerov a vriec. Jednalo by sa o úpravu, ktorá by zvýšila komfort pri triedení 

odpadov. Následné spoločné dotrieďovanie na triediacej linke sa nejaví ako problematické, keďţe často 

k tomu dochádza aj momentálne. Zároveň by bolo potrebné upraviť frekvenciu vývozu ţltých 
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kontajnerov, vzhľadom na väčšie mnoţstvo odpadu v jednej nádobe. Odstránenie červených nádob by 

viedlo aj k lepším priestorovým podmienkam. 

- Upravenie harmonogramu vývozu. Navrhuje sa upraviť harmonogram vývozu tak, aby bola 

počas zberu zbieraná vždy len jedna zložka odpadu, či uţ z bytových alebo rodinných domov. 

Opatrenie sa navrhuje z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti obyvateľov mesta v triedený zber. 

- Nastavenie počtu zberných nádob a frekvencie zberu tak, aby boli splnené štandardy 

zberu na jedného obyvateľa. Vzhľadom na súčasný počet obyvateľov, počet zberných nádob, vriec a 

frekvenciu vývozu (podľa schváleného harmonogramu) sú štandardy zberu na rok 2017 splnené 

(Vyhláška č. 371/2015, príloha č.10). No v nasledujúcich rokoch bude potrebné počet nádob a 

frekvenciu vývozu upraviť tak, aby bol dostupný objem na jedného obyvateľa v zmysle štandardov 

splnený. 

- Zabezpečenie zberných nádob na TZ ku každému stojisku s nádobami na zmesový KO. 

Pre zvýšenie komfortu a účinnosti separácie sa navrhuje, aby v kaţdom stanovišti pre zber odpadov sa 

nachádzali min. 3 nádoby (podľa priestorových moţností, viď. odsek niţšie) na TZ (modrá, zelená a 

ţltá) a nádoba/nádoby na zmesový KO. 

- Nastavenie počtu a objemu zberných nádob na TZ podľa potrieb. Pri niektorých 

stanoviskách sa navrhuje prehodnotiť počet a objem zberných nádob na TZ. Napr. na stanoviskách, 

ktoré slúţia väčšiemu počtu obyvateľov sa navrhuje zabezpečiť dve zberné nádoby na plasty + kovy + 

VKM alebo pre papier (podľa potrieb). Zároveň pri bytových domoch s menším počtom obyvateľov 

(napr. ul. Nový Sad, Českej Lipy, Pod Vinbargom, Štefániková, Partizánska...) sa navrhuje pouţiť 

zberné nádoby s objemom 120 alebo 240 l. Prípadne je na niektorých stanoviskách po 

predchádzajúcom prehodnotení moţná aj kombinácia týchto nádob (1100 l + 240 l). Zároveň               

pri niektorých stanoviskách, kde by mohol byť problém s nedostatkom priestoru, sa navrhuje zabezpečiť 

nádoby na TZ bez nádoby na zber skla. 

- Zriadenie odpadkových košov na TZ v centrálnej mestskej zóne. Pre umoţnenie triedenia 

odpadu aj na verejných priestranstvách sa navrhuje zabezpečiť odpadkové koše na TZ aj na týchto 

miestach (obr. 11). No nejedná sa o prostriedok, ktorý by výrazne pomohol k zvýšeniu miery separácie 

odpadu, ale skôr o osvetový prvok propagácie TZ. 
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- Zavedenie TZ na cintorínoch. Odporúča sa, aby na kaţdom cintoríne boli pri kaţdom 

stanovišti nádob na odpad umiestnené uzamykateľné nádoby s objemom 240 l pre sklo (zelená) a 

plasty + kovy (ţltá), prípadne o objeme 1100 l. Uzamykateľný variant je vhodný pre elimináciu 

znehodnocovania obsahov nádob. 

- Zavedenie aktívneho TZ v školských zariadeniach. Navrhuje sa zabezpečenie primeraných 

zberných nádob pre TZ (240 alebo 1100 l) v kaţdom školskom zariadení (vrátane MŠ) a tieţ 

zabezpečenie odpadkových košov na TZ vo vyučovacích triedach a na chodbách. Vzhľadom na výskyt 

skla v týchto objektoch sa navrhuje pouţiť len modré (papier) a ţlté (plasty + kovy + VKM) odpadkové 

koše. Z ekonomického hľadiska nie je potrebné zaobstarať nejaké špeciálne odpadkové koše, ale plne 

postačujú aj napr. farebne rozlíšené vedrá vhodného objemu. 

- Zapojenie právnických osôb a fyz. osôb podnikateľov do systému TZ. Pre zvýšenie miery 

recyklácie resp. splnenie ambicióznych cieľov recyklácie je zapojenie týchto osôb do TZ nevyhnutné. 

Keďţe aj tieto osoby produkujú značné mnoţstvo KO, ktorý je moţné materiálovo zhodnotiť. Pri väčšine 

prevádzok sa navrhuje zapojenie prostredníctvom vrecového zberu (najmä z ekonomického hľadiska). 

U väčších subjektov sa navrhuje pouţitie 240 l nádob, prípadne 1100 l kontajnerov. Z hľadiska nákladov 

na zabezpečenie zberných nádob je potrebné tento krok prekonzultovať s príslušnou OZV, ktorá           

v zmysle zákona o odpadoch znáša náklady na zabezpečenie zberných nádob pre TZ. Prípadne 

poskytnúť týmto osobám zľavu z celkovej ceny zbernej nádoby. Triedenie odpadu by malo byť pre PO a 

FO podnikateľov dostatočne motivujúce. Nakoľko takto vytriedený odpad a náklady na jeho triedenie 

spadajú pod princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (náklady na TZ uhrádza OZV). Tým pádom čím 

viac odpadu tieto osoby vytriedia, tým budú mať menej zmesového KO. To sa prejaví v zmenšení 

objemu zbernej nádoby alebo v zníţení frekvencie vývozu, a tým pádom aj v niţších poplatkoch za zber 

a likvidáciu KO pre tieto osoby. 

Obr. 11 Odpadkový kôš na TZ 

v Českej republike 
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- Oprava a výmena nevyhovujúcich nádob na TZ. Na niektorých stanovištiach pre TZ sa 

nachádzajú nádoby v nevyhovujúcom stave (obr. 12). Nájdu sa nádoby, ktoré je problematické 

identifikovať, pre akú zloţku sú určené. Nádoby by mali byť patrične farebne rozlíšené a mali by 

obsahovať jasné označenie, pre aký druh odpadu sú vyhradené. Pri kúpe nových nádob na TZ sa 

odporúča pouţitie plastových nádob, ktoré sú výraznejšie, keďţe sú celé vo farebnom vyhotovení. 

Zároveň majú dlhšiu ţivotnosť a riziko vandalizmu je pri uzamykateľných stojiskách eliminované. 

 

                                                                                   

- Zmena režimu triediacej linky. V prípade zvýšenia separácie odpadu a prekročenia 

projektovanej kapacity triediacej linky (900 t v jednozmennej prevádzke) sa navrhuje zavedenie druhej 

zmeny alebo prvotné zavedenie skrátenej zmeny, na ktorú sa navrhuje vyuţívať napr. aj 

nezamestnaných obyvateľov v rámci aktivačných programov. Z technologického hľadiska by bola 

potrebnejšia novšia triediaca linka so sofistikovanejšou technológiou pretrieďovania a úpravy (lisovania) 

odpadov. No úspešné príklady z praxe dokazujú, ţe aj v jednoduchých podmienkach sa dá tento proces 

vykonávať efektívne (napr. mesto Nová Dubnica). 

 

3.4 Uzamykateľné kontajnerové stojiská a polopodzemné kontajnery 
 

Realizácia uzamykateľných kontajnerových stojísk alebo polopodzemných kontajnerov by 

výrazne pomohla eliminovať niektoré negatívne javy v OH mesta. Ako napr. vyberanie obsahov nádob a 

znečisťovanie okolitých priestranstiev, estetizácia verejných plôch a pod. Nevýhodou sú počiatočné 

investície, najmä v prípade realizácie polopodzemných kontajnerov. No tieto investície sa následne 

prejavia v dlhodobých výhodách týchto riešení. Návrhy lokalizácie jednotlivých stanovísk v meste 

Bardejov sú uvedené v prílohách č.1 a č.2. 

Obr. 12 Ťaţko identifikovateľná 

nádoba na zber papiera (ul. Jána 

Švermu) 
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Pri realizácií týchto návrhov sa navrhuje zvýšiť počet odpadkových košov v uliciach mesta, 

nakoľko novovybudované stanoviská by boli uzamykateľné (obmedzený prístup k nádobám). 

 

3.4.1 Polopodzemné kontajnery vo vybraných častiach mesta 

 

Realizácia stanovísk s polopodzemnými kontajnermi je navrhnutá v týchto častiach mesta 

Bardejov: bytové domy na uliciach Fučíkova a Nábrežná (6 stojísk), sídlisko Družba (5 stojísk) a 

sídlisko Vinbarg (9 stojísk). 

Pre väčšinu stojísk sa navrhuje variant: 

 Kontajner na zmesový KO – čierne veko (objem 5 m3) 

 Kontajner na plasty + kovy + VKM – ţlté veko (objem 5 m3) 

 Kontajner na papier – modré veko (objem 5 m3) 

 Kontajner na sklo – zelené veko (objem 3 m3) 

V prípade niektorých stojísk pri väčších bytových domoch (sídlisko Druţba a Vinbarg) sa 

navrhuje pouţitie dvoch kontajnerov na zmesový KO. Nevýhodou zvyšujúcou obstarávacie náklady je 

potreba špeciálneho zberového vozidla na tieto kontajnery (pre efektívny zvoz s lineárnym 

lisovaním). 

Sídliska Druţba a Za rajom boli vybrané pre ich relatívne malú veľkosť, čo vedie k realizácií 

menšieho počtu stanovíšť s dostatočným pokrytím. Sídlisko Vinbarg bolo navrhnuté kvôli nedostatku 

priestorových moţností na danom sídlisku.  

Medzi výhody polopodzemných kontajnerov možno zaradiť: 

 Väčší objem nádob (kontajner s objemom 5 m3 nahrádza 6 klasických 1100 l 

kontajnerov – odpad sa vertikálnym uloţením aj čiastočne stláča), ktorý vedie k 

optimalizácii frekvencie zberu odpadu. 

 Senzory snímania naplnenosti nádob, ktoré taktieţ vedú k optimalizácií frekvencie 

zberu odpadu. 
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 Zamedzenie neţiaduceho prístupu k obsahu nádob, a tým aj následná eliminácia 

znečisťovania ich okolia. 

 Eliminácia rozkladu a zápachu z odpadu kvôli lepším zhromaţdovacím podmienkam. 

 Nerozfukovanie odpadov z nádob po verejných priestranstvách. 

 Zamedzenie vplyvu vonkajšieho prostredia na obsah nádob (výhoda najmä v prípade 

triedeného zberu papiera). 

 Celkový estetickejší dopad na vzhľad prostredia, kde sú pouţité tieto nádoby. 

 Moţnosť zavedenia mnoţstvových poplatkov za zber KO v KBV pri uzamykaní nádob. 

Medzi nevýhody polopodzemných kontajnerov patrí hlavne zväčšenie donáškovej vzdialenosti 

pre niektorých uţívateľov nádob a záber plochy pre nádoby (aj niektorých parkovacích miest).               

Z pohľadu donáškovej vzdialenosti boli vybrané stanoviská navrhnuté tak, aby bola dosiahnutá čo 

najkratšia vzdialenosť pre užívateľov. Skúsenosti s podobnými uţ realizovanými projektmi dokazujú, 

ţe v konečnom dôsledku si obyvatelia na nádoby a vzdialenosti zvyknú a majú na ne pozitívny pohľad 

7). 

Realizácia tohto návrhu na sídlisku Vinbarg by viedla k určitému odbremeneniu zaťaţenia 

priestoru na tomto sídlisku. V prípade sídliska Vinbarg sa na uliciach A. Svianteka a L. Novomeského 

navrhujú pri stanovištiach aj úpravy betónových stien tak, aby bol zabezpečený pohodlný prístup           

k nádobám pre všetkých uţívateľov (vybudovanie schodov). Realizácia polopodzemných kontajnerov by 

zabrala určitú plochu, vrátane niekoľkých parkovacích plôch. Ale došlo by k odbremeneniu sídliska od 

klasických kontajnerov. V súčasnosti je na sídlisku Vinbarg rozmiestnených pribliţne 120 kontajnerov 

pre TZ a zmesový KO s objemom 1100 l. Vytvorením 9 navrhovaných stojísk a stiahnutím spomínaných 

súčasných nádob by došlo k uvoľneniu priestoru pre verejnú zeleň a nové parkovacie miesta (taktieţ  

na iných realizovaných sídliskách). V konečnom dôsledku by v prípade realizácie návrhu došlo                   

k pozitívnemu priestorovému aspektu, aj napriek čiastočnému záberu plochy. Na sídlisku Vinbarg by sa 

zvýšila aj bezpečnosť cestnej premávky na kritických miestach, kde 1100 l kontajnery zniţujú 

priehľadnosť niektorých zákrut (obr. 13).  
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3.4.2 Uzamykateľné kontajnerové stojiská 

 

Tieto uzamykateľné kontajnerové stojiská majú podobné výhody, aké sú uvedené                    

pri polopodzemných kontajneroch, ale v niţšom počte. Medzi ich výhody nepatrí napr. eliminácia 

zápachu a pozitívny dopad na vzhľad priestranstva je niţší. Jedná sa o ekonomicky výhodnejší 

variant pri vybudovaní v porovnaní s polopodzemnými nádobami. 

Pre jednotlivé sídliská je navrhnutý takýto počet stanovísk: 

• Sídlisko Druţba – 6 stanovísk 

• Sídlisko Za rajom – 15 stanovísk 

• Sídlisko Obrancov mieru - 51 stanovísk 

• Sídlisko Vinbarg – 16 stanovísk 

Do návrhu sú započítané aj uţ existujúce uzamykateľné stanoviská, ktoré vybudovali uţívatelia 

prevaţne z vlastných prostriedkov. Časť bola novovybudovaná (obr. 15) a časť bola realizovaná na uţ 

existujúcich oplôtkoch pre nádoby (obr. 16). Pri budovaní nových uzamykateľných stojísk sa navrhuje aj 

naďalej niekde vyuţiť uţ existujúce kontajnerové oplotenia (obr. 17). Čo by prinieslo úsporu 

obstarávacích nákladov. Niektoré oplotenia by bolo potrebné rozšíriť, aby poskytli dostatočný 

priestor pre poţadované nádoby. Zároveň pri budovaní niektorých (aj nových) stojísk je vhodné počítať 

s istou priestorovou rezervou pre prípadne doplnenie nádob. Na sídlisku Vinbarg (ul. A. Svianteka 

a ul. L. Novomeského) sa tieţ navrhuje úprava betónovej steny pri niektorých vybudovaných stojiskách 

(vybudovanie schodov). 

Obr. 13 Stanovisko nádob pre zber 

odpadu umiestnené v zákrute (ul. A. 

Svianteka) 
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Z pohľadu počiatočných nákladov na stojiská vychádzajú uzamykateľné stojiská lacnejšie 

ako polopodzemné nádoby. Aj napriek tomu je kompletné vybudovanie uzamykateľných stojísk          

z vlastných prostriedkov samosprávy problémové. Riešením by mohlo byť moţné spolufinancovanie     

z prostriedkov samosprávy a uţívateľov daných stanovísk (bytových spoločenstiev). 

Obr. 14 Uzamykateľné stojisko v meste Trebišov Obr. 15 Novovybudované stojisko (ul. Komenského) 

  

Obr. 16 Stojisko z jestvujúceho oplôtku (ul. Slovenská) Obr. 17 Jestvujúce oplotenie (ul. Nábreţná) 

  

 

3.5 Biologicky rozložiteľný komunálny odpad 
 

Pre zber BRKO je podmieňujúca prítomnosť dostupného zariadenia na jeho zhodnocovanie. 

Mesto má pripravený zámer vybudovania regionálnej kompostárne v areáli bývalej skládky TKO 

Lukavica 8). O prostriedky na jeho realizáciu sa uchádza prostredníctvom operačného programu Kvalita 

ţivotného prostredia. Súčasťou jeho realizácie je aj systém zberu s potrebnou infraštruktúrou, ktorý je   

v tomto návrhu zohľadnený.  
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Pre nakladanie s BRKO je navrhnutý nasledujúci systém: 

- IBV. V tomto type výstavby sa počíta s vykonávaním zberu BRKO prostredníctvom 

špecializovaných zberných nádob o objeme 120 l. Tieto nádoby by boli distribuované do kaţdej 

domácnosti ţijúcej v rodinnom dome. Frekvencia vývozu by mala byť min. 1 krát týţdenne počas 

mesiacov marec aţ november. Vzhľadom na takéto riešenie je navrhovanie programu podpory 

domáceho kompostovania de facto zbytočné. 

- KBV. Pri bytových domoch sa nenavrhuje zabezpečenie nádob pre BRKO. Na sídliskách je 

častým problémom disciplína pri zbere BRKO resp. znehodnocovanie obsahov zberných nádob, a tieţ 

nedostatok priestoru. V prípade realizácie zámeru „Centrum odpadového hospodárstva pre mesto 

Bardejov“ by však organický odpad z domácností v KBV bol energeticky zhodnotený. Počas jarného a 

jesenného upratovania sa navrhuje poskytovanie VOK pre zber BRKO. VOK by boli poskytované 

bytovým spoločenstvám v prípade organizovania spoločnej brigády pri bytových domoch. 

- BRKO z údržby verejnej zelene. S týmto druhom odpadu by naďalej nakladal m.p. Bapos 

prostredníctvom jestvujúcej techniky a doplnených VOK pre zber BRKO. 

- Kuchynský a reštauračný odpad – tento druh odpadu by bol zbieraný v IBV spoločne s BRKO 

zo zelene do 120 l hnedých nádob. Vzhľadom na to sa odporúča zabezpečovať vývoz týchto nádob aj 

počas zimných mesiacov. Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania (kuchýň) sú v zmysle 

zákona o odpadoch zodpovední za nakladanie s vlastným kuchynským a reštauračným odpadom. 

Jednou z moţností je vyuţitie spracovania prostredníctvom regionálnej kompostárne (v prípade 

realizácie).   

- BRKO z cintorínov. Pre zber BRKO na týchto miestach sa navrhuje rozmiestnenie hnedých, 

zvonových špeciálnych kontajnerov pre zber tohto odpadu. Technikou potrebnou na ich vyprázdňovanie 

disponuje m.p. Bapos uţ aj v súčasnosti. Tento typ nádob je navrhnutý z dôvodu minimalizácie 

moţného znehodnocovania ich obsahov. Zároveň sa navrhuje stiahnutie jestvujúcich VOK, ktoré by boli 

nahradené 1100 l nádobami pre zmesový odpad, nádobami pre BRKO a triedené zloţky odpadu (sklo, 

plasty + kovy). 

- Prebytočný BRKO od obyvateľov z IBV. Keďţe niektoré domácnosti majú vzhľadom            

na veľkosť svojich pozemkov väčšie mnoţstvo BRKO, odporúča sa ponechanie moţnosti odovzdania 

BRKO na zbernom dvore (dvoroch). Zároveň svoj prebytočný BRKO môţu obyvatelia kompostovať aj 

svojpomocne alebo ho v prípustnom počte vriec odovzdať počas zberu BRKO z hnedých 120 l nádob.  
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- Jedlé oleje a tuky. K existujúcemu systému zberu sa navrhuje vytvorenie ďalších 8 stanovísk 

pre zber jedlých olejov a tukov. Odporúča sa pouţitie uzamykateľných 120 l nádob s vhadzovacími 

otvormi pre plastové fľaše. Stanoviská boli navrhnuté vzhľadom na priestorové moţnosti a koncentráciu 

obyvateľov (blízko objektov sluţieb). Stanoviská sú navrhnuté v tabuľke č. 6. 

Tab. 6 Navrhované stojiská nádob pre zber jedlých olejov a tukov 

Názov stanoviska Miesto 

Obrancov Mieru 1 Pri budove AB 

Obrancov Mieru 2 Stredisko na ul. Bezručová 

Obrancov Mieru 3 Pri Zlatej Zuzane 

Druţba Pri nákupnom stredisku 

Vinbarg Pri VII. ZŠ 

Za rajom Oproti hotelu Artin 

Dlhá Lúka Pri pošte 

B. Nová ves Pri nákupnom stredisku 

 

3.6 Objemný odpad 
 

V systéme zberu tohto druhu odpadu sa navrhuje ponechať súčasné možnosti jeho 

odovzdania, nakoľko sa zavedený systém javí ako komfortný. Potrebné je v tomto smere 

intenzívnejšie informovanie o týchto moţnostiach a intenzívnejšia prevencia a represia, ktoré sú 

rozobraté v iných kapitolách (3.9 a 3.10.1). 

Vzhľadom na ročné mnoţstvá tohto odpadu (kaţdoročne cez 2000 ton) a výskyt určitého 

mnoţstva zhodnotiteľných odpadov je dôleţité venovať aj tomuto odpadu pozornosť. Jedinou 

navrhnutou zmenou je pretrieďovanie obsahov VOK s objemným odpadom v areáli zberného dvora. 

Pretrieďovanie by zabezpečovali napr. aktivační pracovníci alebo zamestnanci mestského podniku 

Bapos (podľa moţností). Pre charakter odpadu by bolo potrebné vyuţiť aj techniku m.p. Bapos (bager, 

veľkoobjemové kontajnery...). Takto by bolo moţné získať mnoţstvo odpadov vhodných na recykláciu, 

ktoré by zvýšili mieru zhodnocovania odpadov. Zároveň sa navrhuje aj jeho upravovanie drvením pre 

efektívnejšie vyuţitie priestoru pri preprave a skladovaní. V prípade realizácie zámeru „Centra 

odpadového hospodárstva pre mesto Bardejov“ by dochádzalo k pretrieďovaniu, úpravám a moţnému 

zhodnocovaniu objemného odpadu v tomto zariadení.  
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3.7 Nebezpečný odpad a elektroodpad 
 

Pre NO sa navrhuje zachovanie moţnosti jeho odovzdania na zbernom dvore (dvoroch). Tak 

ako aj moţnosť odovzdať elektroodpad. Zber elektroodpadu, batérií, akumulátorov a ţiariviek pomerne 

dobre funguje aj cez systém spätného zberu v predajniach týchto výrobkov. V tomto smere je opäť 

potrebná skôr intenzívnejšia informovanosť obyvateľov, čomu sa venuje samostatná kapitola (3.10.1). 

Navrhované zmeny v systéme zberu NO: 

- Vykonávanie kalendárneho zberu NO dvakrát ročne. Zber je navrhnuté realizovať pomocou 

mobilných ekoskladov pre NO. Navrhuje sa zaobstaranie 2 ks. Došlo by k vytvoreniu vhodne 

rozmiestnených zberných miest, na ktoré by počas stanoveného termínu boli pristavené mobilné 

ekosklady s obsluhou, podľa určeného harmonogramu. Keďţe v meste absentuje dostatočne veľký 

sklad pre NO, bolo by nutné zabezpečiť počas týchto zberov okamţité odovzdanie týchto odpadov 

oprávnenej spoločnosti. 

- Rozšírenie odoberaných druhov NO. Navrhuje sa zabezpečiť odber a následné nakladanie aj 

pre ostatné druhy NO, ako napr. staré farby a riedidlá, obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, 

pestovateľské chemikálie a pod. 

Navrhované zmeny v systéme zberu elektroodpadu: 

- Mobilný zber dvakrát ročne. V rámci zberu NO sa navrhuje realizovať súčasne aj zber 

elektroodpadu druhým vozidlom, ako doplnkový systém k súčasným moţnostiam odovzdania (zberný 

dvor, elektropredajne...). V prípade objemnejších elektroodpadov (chladničky, práčky...) by obyvatelia 

nahlásili obsluhe tento odpad a tá by ho následne prebrala z bydliska.  

- Drobný elektroodpad. Pre tento druh odpadu sú v zmysle zákona o odpadoch vytvorené 

moţnosti odovzdania cez elektropredajne, ktoré majú predajnú plochu väčšiu ako 400 m2 (sú povinné 

vykonávať jeho bezplatný zber) a tieţ cez spätný zber v princípe kus za kus. Navrhuje sa opäť len 

intenzívnejšia informovanosť o tejto moţnosti. 

 

3.8 Iné druhy odpadov a časti odpadového hospodárstva 
 

Pre DSO sa nenavrhujú ţiadne zmeny v systéme zberu (prostredníctvom zberného dvora). 

Navrhuje sa ale zabezpečenie jeho materiálového zhodnocovania, keďţe v súčasnosti je DSO 



31 
 

zneškodňovaný. Druhy odpadov ako staré lieky, pneumatiky uţ majú vytvorené systémy zberu. 

Navrhuje sa len väčšia informovanosť obyvateľov (vrátane DSO). 

V zbernom dvore sa nenavrhujú ţiadne výrazné zmeny, okrem potreby drviča pre úpravu 

objemných odpadov. Mesto má zámer zriadiť druhý zberný dvor v areáli „Centra pre OH mesta 

Bardejov“ v prípade jeho realizácie. 

Z pohľadu zberovej techniky by bolo vhodné doplniť vozový park o malé úžitkové vozidlo  

na zber odpadkov (pre zvýšený počet odpadkových košov v uliciach) a o malé zberové vozidlo pre 

mestskú pamiatkovú rezerváciu a ťaţko prístupné oblasti. 

Mesto v súčasnosti zaobstaráva zberové vozidlo pre zber skla 9). Tým by sa intenzifikovala 

zberová technika potrebná na TZ. Pre zber BRKO by bolo ďalšie zberové vozidlo zaobstarané,              

v prípade realizácie zámeru regionálnej kompostárne. 

Nosičmi VOK v súčasnosti disponuje m.p. Bapos. Daná technika by mala postačovať pre 

potreby tohto návrhu. V prípade prechodu nakladania s KO zo spoločnosti Ekobard na iný subjekt by 

bolo potrebné vyriešiť otázku zberových vozidiel pre zmesový KO. 

 

3.9 Opatrenia na minimalizáciu výskytu nelegálnych skládok  
 

Hlavným navrhovaným opatrením je zaobstaranie fotopascí v potrebnom počte (zhruba 15-20 

ks). Aj keď sa jedná o počiatočný výdavok,  je pravdepodobné, ţe sa dané investície vrátia v podobe 

ušetrených nákladov na odstraňovanie nelegálne uloţených odpadov. V praxi sa tento prostriedok 

osvedčil nielen pri NSO na krajoch miest, ale aj pri eliminovaní ukladania objemného odpadu               

ku kontajnerovým stojiskám (napr. mesto Ţiar nad Hronom). 

Nelegálne skládky odpadov: 

Navrhuje sa pouţitie fotopascí na najviac problémové lokality (cca 10-15) a na niektoré aj 

osadenie informačných tabúľ (napr. Pod Šibeňou Horou, pri ČOV, Stará hať a pod.). Informačné tabule 

by mali obsahovať informácie o zákaze ukladania odpadov, moţnej pokute (do 1500 €), o dopadoch 

(napr. zvýšené náklady na OH) a informácie o zbernom dvore (miesto, prevádzková doba, odoberané 

odpady).  
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Na elimináciu čiernych skládok je potrebný komfortný systém zberu odpadov, dostatočná 

osveta obyvateľov a istá represia. To znamená, ţe okrem represie je dôleţitá aj prevencia.                

V nasledujúcej kapitole sú uvedené návrhy osvetových prvkov pre zvýšenie povedomia a 

informovanosti. 

Ukladanie objemného odpadu ku bežným kontajnerovým stojiskám: 

Pre elimináciu tohto druhu priestupku sa navrhuje pouţívanie fotopascí, ktoré by sa 

umiestňovali na často problémové lokality (obr. 18). Tak ako pri NSO, aj v tomto prípade sú osvetové 

prvky navrhnuté v nasledujúcej kapitole. Nevyhnutné je aj dostatočné nasadenie príslušníkov mestskej 

polície a kompetentných pracovníkov MsÚ pri riešení týchto priestupkov. 

 

                                                                      

 

3.10 Opatrenia na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov 

3.10.1 Opatrenia pre obyvateľov mesta 

 

Základom týchto opatrení je intenzívna informačná kampaň s názvom „TRIEDIME PO NOVOM 

A LEPŠIE!“. Pre dosiahnutie poţadovaného efektu nie je vhodná jednorazová kampaň. Táto kampaň by 

mala byť realizovaná dlhšie obdobie s postupnými krokmi. Čo je vhodné aj z ekonomického hľadiska. 

Navrhované časti kampane: 

- Príprava a distribúcia informačných brožúr k platobným výmerom za odpad. Broţúra by 

obsahovala komplexné informácie o nakladaní s odpadmi v meste a komplexné informácie o 

pripravovaných zmenách v systéme. Okrem mestského systému zberu by mala obsahovať aj informácie 

Obr. 18 Často problémová lokalita (ul. 

Pod Papierňou) 
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o spätnom zbere vyhradených výrobkov prostredníctvom distribútorov (batérie, akumulátory, 

elektroodpad, ţiarivky, pneumatiky...) alebo pouţitých liečiv, o výstupoch recyklácie a pod. 

- Úprava sekcie o odpadoch na webovej stránke mesta. Súčasné informácie sa navrhuje 

doplniť o komplexné informácie v štýle informačnej broţúry. Teda so všetkými moţnosťami zberu 

odpadov a informáciami o recyklácií (prečo triediť a čo z odpadu vznikne). Tieţ by mala obsahovať 

harmonogramy vývozu, problematiku nelegálneho nakladania s odpadmi, informácie o ročných 

mnoţstvách odpadov, spôsobe nakladania s nimi a pod. Zároveň sa navrhuje, aby bol vytvorený odkaz 

pre túto sekciu na úvodnej stránke mesta. 

- Vylepovanie propagačných plagátov kampane. Tieto plagáty s ilustrovaným sloganom  

kampane by boli vylepované v prostriedkoch MHD, na reklamných plochách autobusových zastávok a 

výlepných plochách mesta. 

- Pravidelná distribúcia informačných materiálov k platobným výmerom. Navrhuje sa 

kaţdoročne doručovať domácnostiam harmonogramy zberu odpadov, informácie o vyseparovaných 

mnoţstvách, informácie o správnom nakladaní s objemným odpadom (kde ho odovzdať, čo do VOK 

nepatrí), informácie o systéme mnoţstvového zberu odpadov, o spoločných brigádach pri bytových 

domoch, o recyklácií a pod. 

- Príprava a distribúcia letákov s názvom „Neničme snahu iných“. Tieto informačné 

materiály by obsahovali informácie o dôsledkoch znehodnocovania obsahov nádob na TZ (dopúšťanie 

sa priestupku, ekonomický dopad pri mnoţstvovom zbere, marenie snahy spoluobyvateľov...). 

- Nálepky pre nádoby určené na TZ. Navrhuje sa na nádoby pre TZ (vrátane odpadkových 

košov) vylepenie nálepiek s textom „Ďakujeme, že nevhadzujete iný odpad“. Ide o preventívne 

opatrenie na minimalizáciu znehodnocovania obsahov nádob na TZ. 

- Nálepky pre nádoby na zmesový KO. Na nádoby určené pre zber zmesového KO sa navrhuje 

vylepiť nálepky s textom „Ďakujeme, že triedite odpad“. Odporúča sa, aby na kaţdom stanovišti bola 

aspoň jedna takáto nálepka 

- Vytvorenie inštruktážnych videí. Navrhuje sa vytvorenie videí, ktoré by poskytovali informácie 

o správnom nakladaní s jednotlivými odpadmi. Tieto videá by boli umiestnené na webovej stránke 

mesta v odpadovej sekcii. Týmto krokom sa sleduje, aby informácie o správnom nakladaní s odpadmi 

boli v jednoduchej podobe poskytnuté čo najširšej skupine obyvateľov. Vzhľadom na to, ţe starší 
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obyvatelia mesta majú ojedinelý prístup k internetu, odporúča sa, aby tieto videá boli vysielané aj          

v Bardejovskej televízii (BTV). 

- Vytvorenie a pravidelné vysielanie relácie v BTV. Nakoľko je v meste zriadená lokálna 

televízia, je veľmi vhodné ju taktieţ vyuţiť. Navrhuje sa, aby v miestnej televízii bola vytvorená krátka 

publicistická relácia s názvom „Ako s odpadmi“, ktorá by sa vysielala v pravidelných intervaloch (napr. 

raz za dva mesiace) a bola by venovaná téme odpadov v meste. 

Navrhované iné opatrenia mimo kampane: 

- Osadenie informačných tabúľ na stojiská. Navrhuje sa osadenie tabuliek, ktoré by 

obsahovali informáciu o zákaze ukladania odpadu vedľa zberných nádob a stojísk (aj s moţnou výškou 

pokuty). Zároveň by obsahovali informácie o moţnostiach odovzdania objemného odpadu a o zbernom 

dvore (obr. 19). V prípade stojísk, kde nebudú vytvorené uzamykateľné stojiská (alebo polopodzemné 

kontajnery) sa navrhuje pouţitie nálepiek na zberné nádoby. 

                                                                              

 

- Doplnenie zákazu do informačných tabúľ na stojiská. Okrem pouţitia vyššie spomenutých 

tabuliek sa navrhuje aj doplnenie tabuliek o informáciu zákazu znehodnocovania obsahov nádob na TZ. 

- Príprava a distribúcia letákov s témou nelegálneho nakladania s odpadmi. Pre zvýšenie 

povedomia obyvateľov o tomto negatívnom jave sa navrhuje príprava a distribúcia letákov. Obsahovali 

by informácie o zákaze a dôsledkoch nelegálneho nakladania s odpadmi (vrátane spaľovania odpadov). 

- Doplnenie zákazu do harmonogramov poskytovania VOK. Počas jarného a jesenného 

upratovania sa pravidelne zverejňujú harmonogramy o poskytovaní VOK pre uloţenie objemného 

Obr. 19 Informačná tabuľa na 

oplotení kontajnerov v meste 

Piešťany 
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odpadu. Navrhuje sa ich doplnenie o informáciu zákazu vhadzovania BRKO, DSO, elektroodpadu, 

pneumatík a NO. 

 

3.10.2 Opatrenia pre školské zariadenia a záhradkárov 

 

Z pohľadu osvety v školských zariadeniach je veľmi dôleţité, aby na školách (vrátane MŠ) 

fungovali dostatočne intenzívne systémy TZ, tak ako boli navrhnuté. To prispieva nielen k zvýšeniu 

mnoţstva vytriedeného odpadu, ale aj k osvojovaniu si návykov triedenia a k praktickému učeniu sa, 

ako správne triediť odpad. Je dôleţité venovať pozornosť mladej generácií. Jednak z pohľadu 

budúcnosti, no zároveň samotné deti často vedú svojich rodičov k triedeniu odpadov. 

Pre školské zariadenia sa navrhuje organizovanie prednášok s odpadovou tematikou, ktoré 

by mohli byť späté aj s rôznymi motivačnými súťažami (výrobky z odpadových materiálov, kvízy a 

pod.). Pre realizáciu týchto prednášok je moţné spolupracovať s OZV alebo s neziskovým sektorom 

(napr. rôzne občianske zdruţenia). 

Okrem toho sa navrhuje organizovanie exkurzií do triediacej linky pre ţiakov MŠ a ZŠ, kde by 

sa mohli na vlastné oči presvedčiť, kde končí vytriedený odpad a čo sa s ním deje ďalej (obr. 20).  

                                                                    

V rámci podpory kompostovania v záhradkárskych oblastiach sa navrhuje organizovanie 

prednášok pre záhradkárov (s tombolou) o kompostovaní v spolupráci so zväzom záhradkárov a 

neziskovým sektorom. 

Obr. 20 Exkurzia ţiakov MŠ 

a ZŠ obce Richvald na zbernom 

dvore v Raslaviciach 
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4. Ekonomické aspekty návrhu koncepcie 

4.1 Množstvové poplatky za zber a likvidáciu odpadu 
 

V súčasnosti funguje mnoţstvový zber na území mesta pre PO a FO podnikateľov. Tí              

na základe veľkosti zbernej nádoby (objemu) a frekvencie vývozu platia poplatok za KO. Jedná sa o 

kontajnerovo – intervalový zber, ktorý je z typov mnoţstvového zberu najjednoduchším riešením. 

Podobný systém sa navrhuje zaviesť aj pre obyvateľov mesta resp. pre fyzické osoby. 

Dôvody pre návrh zavedenia množstvových poplatkov za KO: 

 spravodlivejší ekonomický nástroj, viac zohľadňujúci produkciu odpadov 

 motivačný prvok k podpore triedenia odpadov 

 moţný motivačný prvok k zniţovaniu produkcie odpadov 

 

Pre elimináciu tzv. odpadovej turistiky je vhodná prítomnosť uzamykateľných kontajnerových 

stojísk alebo uzamykateľných polopodzemných nádob. Pre bytové domy, ktoré by nemali uzamykateľné 

stojiská sa navrhuje, aby nádoby boli uzamknuté (napr. reťazou). V prípade IBV, PO a FO podnikateľov 

sa navrhuje ustanoviť, aby zberné nádoby boli umiestnené mimo verejných priestranstiev. Prípadne ak 

to okolnosti nedovoľujú, tak aby boli uzamknuté. 

Častou obavou je riziko moţného zvýšenia výskytu nelegálneho nakladania s odpadmi (NSO 

a spaľovanie odpadov). Avšak pri vybudovaní pohodlného systému zberu, náleţitej osvete a kontrole je 

tento jav eliminovaný. 

 

Navrhovaný systém množstvových poplatkov za odpad: 

 

 Odporúča sa zavedenie paušálnej základnej sadzby na krytie niektorých 

výdavkov a sluţieb OH (prevádzka zberného dvora, zber objemného odpadu, zber 

BRKO a pod.) Jednalo by sa o fixný základ poplatku, ktorý by neovplyvňovalo 

mnoţstvo zmesového KO. 
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 Zmesový KO sa navrhuje spoplatniť sadzbou za 1l vyvezeného odpadu. Moţné 

je zavedenie rozdielnej sadzby v prípade IBV a KBV. Poplatok by sa vyruboval pre 

domácnosti ţijúce v IBV a stojiská v KBV, kde by sa následne rozpočítaval podľa 

pridelených obyvateľov. Triedený zber odpadov by nebol spoplatnený. 

 Zmesový KO mimo zberných nádob sa navrhuje spoplatniť vo zvýšenej sadzbe 

za 1l odvezeného odpadu, v porovnaní s beţnou sadzbou pre zmesový KO. 

 V prípade výrazného znehodnotenia obsahu nádoby na TZ zmesovým odpadom 

sa navrhuje vyprázdnenie tejto nádoby spolu so zmesovým KO a za túto nádobu by 

bola účtovaná zvýšená sadzba, tak ako v prípade odpadu mimo nádob. 

 V prípade odpadu mimo nádob alebo v prípade znehodnotenia obsahu nádoby na 

TZ sa navrhuje vyhotovenie dôkazovej fotodokumentácie pred vývozom. 

 Počet nádob na zmesový KO a ich frekvenciu vývozu je potrebné nastaviť tak, aby 

bola zohľadnená skutočná potreba, aby nádoby neboli preplňované. To isté platí 

aj v prípade nádob na TZ. 

 Odporúča sa aj zavedenie povinnej minimálnej frekvencie vývozu (napr. 1 krát 

mesačne v IBV) 

 Nevyhnutnou je evidencia množstiev odpadov resp. vyprázdnených nádob 

(odporúča sa aj na TZ). Navrhuje sa pouţitie systému prostredníctvom pridelených 

čiarových kódov, ktorý sa uţ v meste pouţíval pri TZ.  

 

Navrhnuté opatrenia majú predpoklad, ţe budú viesť k väčšiemu zapojeniu obyvateľov do TZ, 

vyššiemu poriadku pri nádobách a väčšej disciplíne pri triedení odpadov. Dôleţité v prípade realizácie 

tohto návrhu je obyvateľom patrične vysvetliť navrhovaný systém (zmeny). A to prostredníctvom 

vyššie spomenutých informačných materiálov, lokálnych médií, prostredníctvom zhromaţdení správcov 

bytových domov a na následných domových schôdzach. 
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4.2 Predpokladané kapitálové náklady a ekonomický prínos realizácie návrhu 

4.2.1 Predpokladané kapitálové náklady realizácie návrhu 

 

Odhadované náklady na realizáciu tohto návrhu sú stanovené na pribliţne 370 tisíc € až 690 

tisíc €. Celkové náklady sú len orientačné, nakoľko poloţky ako potrebný počet zberných nádob, 

potrebný počet propagačných materiálov, rozsah prác pri budovaní stojísk a pod. by boli presnejšie 

vyčíslené po stanovení potrebného rozsahu. Nižšia hodnota odhadovaných nákladov nepočíta s 

realizáciou stojísk polopodzemných kontajnerov a so zaobstaraním potrebnej zberovej techniky, ale 

počíta len s uzamykateľnými stojiskami. Do týchto nákladov nie sú zahrnuté náklady  na realizáciu 

zámerov regionálnej kompostárne a centra OH pre mesto Bardejov. 

Vzhľadom na výšku pribliţných nákladov je pochopiteľné, ţe realizácia nie je možná 

jednorázovo, ale žiada si postupné kroky rozdelené na dlhšie časové obdobie (viac rokov). No 

množstvo osvetových návrhov a niektorých úprav systému zberu si žiada relatívne nízke 

investičné náklady. Tie by výrazne rozpočet samosprávy nezaťaţili a mohli by výrazne pomôcť 

informovanosti a uvedomelosti obyvateľov, a taktieţ správnemu nakladaniu s KO. 

 

4.2.2 Predpoklad ekonomického prínosu realizácie návrhu 

 

V prípade realizácie návrhu a jeho účinnosti dôjde k zvýšeniu mnoţstva vytriedeného a 

zhodnoteného KO. To sa samozrejme prejaví aj v ekonomike OH. Pri mierne vyšších nákladoch na TZ 

(napr. kvôli vyššej frekvencii zberu) sa predpokladá vyššia vyťaženosť systému. Pri zbere triedených 

odpadov by bolo zo zvozového rajónu vyzbierané väčšie mnoţstvo odpadov ako v súčasnosti. To by 

viedlo k niţšiemu mnoţstvu zmesového KO určeného na zneškodňovanie. Čo by sa následne prejavilo 

v úspore nákladov na skládkovanie odpadov. Predpokladá sa aj zlepšenie ekonomiky samotného 

zberu zmesových odpadov, ak by došlo k optimalizácií zvozov. 

Z pohľadu celkovej ekonomiky OH mesta dochádza od 1.7.2016 k odbremeneniu rozpočtu OH 

mesta o náklady na TZ, ktorý spadá pod princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov (OZV financujú 

systémy TZ). Ide pribliţne o 135 000 € ročne. Tieto ušetrené finančné prostriedky by mohli byť použité 

na financovanie postupnej realizácie návrhu. Pri najniţších odhadovaných nákladoch (370 000 €) by 

tento návrh mohol byť zrealizovaný v horizonte zhruba 3-4 rokov. 
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Aj keď by došlo k úspore nákladov na skládkovanie odpadov, no je nutné počítať s nákladmi   

na prevádzku zariadení regionálnej kompostárne a centra OH mesta, ak by tieto zámery boli 

realizované (úspory zo skládkovania a prípadné prevádzkové príjmy zariadení by časťou kompenzovali 

náklady). Zároveň je potrebné brať v úvahu aj skutočné náklady na skládkovanie na vzdialenejšej 

skládke, v prípade ukončenia zmluvy so spoločnosťou Ekobard. Tieţ je veľmi pravdepodobné, ţe výška 

skládkovacích poplatkov sa bude zvyšovať. Preto budúcu celkovú bilanciu ekonomiky OH mesta je 

momentálne problémové odhadnúť. 
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Záver 
 

Realizáciou tohto návrhu koncepcie OH pre mesto Bardejov je veľmi pravdepodobné, ţe dôjde                

k zvýšeniu mnoţstva zhodnoteného odpadu a k obmedzeniu skládkovania odpadov. Zároveň realizácia 

návrhu prispeje k eliminovaniu negatívnych javov v OH mesta. Návrh je vyhotovený v súlade s 

legislatívou odpadového hospodárstva. Jeho realizáciou sa vytvoria podmienky na dosiahnutie 

poţadovanej úrovne materiálového zhodnocovania KO do roku 2020 (50%) na miestnej úrovni (splnenie 

cieľa pripravovaného POH mesta BJ do roku 2020). To samozrejme prispeje k splneniu cieľov,            

ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala voči EÚ. Národné ciele sú (budú) premietnuté aj               

do Programov odpadového hospodárstva Prešovského kraja a mesta Bardejov. A tieto ciele sa do roku 

2030 budú ešte sprísňovať. Realizovaním navrhovaných zmien systému zberu odpadov, intenzívnou 

osvetou, zapojením sa PO a FO podnikateľov do TZ, upravovaním objemného odpadu a realizáciou 

MBÚ odpadov je veľmi pravdepodobné zvýšenie zhodnocovania KO na poţadovanú úroveň.              

Na splnenie záväzných cieľov je uţ len relatívne krátke časové obdobie (4 roky), za ktoré by sa dal 

tento návrh realizovať. 

Moţno sa niektoré návrhy javia ako odváţne, no sú dôleţité pre výraznú zmenu a pokrok          

v systéme OH mesta. Pre túto zmenu je potrebný patričný záujem a nasadenie zo strany samosprávy. 

Samospráva nesie zodpovednosť za nakladanie s KO na svojom území. A v zákone o odpadoch nikde 

nie je stanovené, ţe samosprávy nemôţu vykonávať osvetu nad rámec osvety OZV.  

Základné prvky pokroku v OH mesta a eliminovania negatívnych javov sú: 

 kvalitná infraštruktúra (systém zberu a zhodnocovania odpadov) 

 intenzívna osveta obyvateľov 

 dostatočná motivácia obyvateľov 

 dostatočná kontrola a represia 

 presná evidencia odpadov 

 

Návrh okrem environmentálnych a ekonomických prínosov prinesie aj sociálny prínos 

vytvorením pracovných miest, nakoľko na realizáciu návrhu je potrebný istý počet ľudí. Zároveň návrh 

prispeje k splneniu legislatívnych poţiadaviek v oblasti OH. Tento návrh sa snaţil komplexne popísať 

jednotlivé zmeny a opatrenia. V prípade záujmu realizácie zo strany samosprávy budú tieto návrhy 

rozsiahlejšie opísané (navrhnuté). 
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(http://www.priateliazeme.sk/spz/files/prirucka-predchadzanie-7.pdf)  

3) Oficiálna stránka mesta Bardejov (mestské organizácie)  

(http://www.bardejov.sk/samosprava/mestske-organizacie)  

4) Oficiálna stránka spoločnosti Dúha (http://www.duhaas.sk/sk/stko.html)  

5) Program odpadového hospodárstva mesta Bardejov na roky 2011-2015 

(http://www.bardejov.sk/images/POH_mesta_BJ_2015.pdf)  

6) Priestorová analýza nelegálnych skládok komunálneho odpadu v mikroregióne Bardejov – 

Horná Topľa. Diplomová práca. Autor: Alexander Starinský, UPJŠ KE, 2015 

7) Článok o polopodzemných kontajneroch na portáli našaNitra.sk.  

(http://nasanitra.sme.sk/c/7855850/kuriozita-kontajnery-vykopali-zo-zeme-a-presunuli-k-

susedom.html)  

8) Článok o zámere regionálnej kompostárne pre mesto BJ na portáli prešovský Korzár 

(http://presov.korzar.sme.sk/c/8191066/bardejov-chce-miliony-na-regionalnu-kompostaren.html) 

9) Oficiálna stránka mesta Bardejov (schválené dotácie pre ţivotné prostredie) 

 (http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/projekty-schvalene/zivotne-prostredie)  

- Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch  

(https://www.envipak.sk/files/documents/zakon_o_odpadoch_2015.pdf)  

- Vyhláška č. 371/2015 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie zákona o odpadoch 

(http://www.naturpack.sk/images/content/Vyhlaska_371_2015.pdf)  

- Mnoţstvá KO v jednotlivých porovnávaných mestách (vrátane BJ) za rok 2015. Údaje boli poskytnuté 

príslušnými oddeleniami mestských úradov v týchto mestách. 
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http://nasanitra.sme.sk/c/7855850/kuriozita-kontajnery-vykopali-zo-zeme-a-presunuli-k-susedom.html
http://presov.korzar.sme.sk/c/8191066/bardejov-chce-miliony-na-regionalnu-kompostaren.html
http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/projekty-schvalene/zivotne-prostredie
https://www.envipak.sk/files/documents/zakon_o_odpadoch_2015.pdf
http://www.naturpack.sk/images/content/Vyhlaska_371_2015.pdf
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- Príslušné VZN o miestnom poplatku za zber a likvidáciu KO a DSO. Dostupné na oficiálnych 

internetových stránkach spomínaných miest. 

- VZN mesta Bardejov č. 163/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi, 

dostupné na oficiálnej stránke mesta Bardejov 

- Záverečné účty miest za rok 2015. Dostupné na oficiálnych internetových stránkach spomínaných 

miest. 

- Údaje o počte obyvateľov jednotlivých miest v roku 2015 boli pouţité z portálu DATAcube 

a z oficiálnych internetových stránok miest BJ, HE a LM 

- Pre vypracovanie obrázkov návrhu lokalizácie jednotlivých stojísk bol pouţitý mapový podklad 

z portálu Mapa-mapy.sk (http://mapa-mapy.info.sk/)   

- Autorom všetkých pouţitých fotografií je autor tohto návrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mapa-mapy.info.sk/
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Prílohy 
 

Príloha č. 1 Návrhy lokalizácie stojísk s polopodzemnými kontajnermi 

Obr. 21 Návrh stojísk na sídlisku Druţba 

 

Obr. 22 Návrh stojísk na sídlisku Vinbarg 
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Obr. 23 Návrh stojísk na sídlisku Za rajom 
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Príloha č.2 Návrhy lokalizácie uzamykateľných kontajnerových stojísk (žltou farbou sú 

vyznačené už jestvujúce stojiská) 

Obr. 24 Návrh stojísk na sídlisku Druţba 

 

Obr. 25 Návrh stojísk na sídlisku Obrancov mieru (1. časť) 
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Obr. 26 Návrh stojísk na sídlisku Obrancov mieru (2. časť)  

 

Obr. 27 Návrh stojísk na sídlisku Vinbarg 
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Obr. 28 Návrh stojísk na sídlisku Za rajom (1. časť)  

 

Obr. 29 Návrh stojísk na sídlisku Za rajom (2. časť) 

 

 


