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Milí Trenčania!
Naposledy som sa k Vám prihováral takto pred ro-
kom. Čo sa za ten čas udialo? 
Do účinnosti vstúpila najväčšia reforma pravidiel v 
odpadovom hospodárstve za posledných 15 rokov. 
Nový zákon o odpadoch prináša okrem iného zme-
nu financovania triedeného zberu odpadov (t.j. po 
novom za triedený zber už neplatia obce, ale výrob-
covia) a zavádza princíp rozšírenej zodpovednosti 
výrobcov (OZV) na vybrané prúdy odpadov. Od mi-
nulého roka sa tak už naši občania stretli so zmenou 
pri likvidácii drobného stavebného odpadu, ktorá je 
v zmysle nového zákona o odpadoch spoplatnená. 
Tento rok zmeny nastali aj pri triedení biologicky 
rozložiteľného odpadu a niektorých zložiek ostat-
ných triedených odpadov. Čo do ktorého kontajnera 
patrí, resp. nepatrí, nájdete v prehľadnej grafike na 
strane č. 9. Ak sa v nej nenachádza odpad, ktorý ne-
viete do ktorej nádoby umiestniť, pokojne sa na nás 
obráťte s otázkou, radi Vám na ňu odpovieme. 
Ani v našich enviro-edukačných aktivitách sme ne-
zaháľali. Spolu s mladými futbalistami AS Trenčín 
sme vyčistili lesopark Brezina od odpadu. Futbalové 
talenty vyzbierali 15 plných vriec rôzneho odpadu a 
prispeli tak nielen k čistejšej Brezine, ale aj k zvýšeniu 
ekologického povedomia medzi svojimi rovesníkmi, 
rodičmi a fanúšikmi AS Trenčín. Aktivitu obdobného 
charakteru plánujeme aj tento rok v mesiaci apríl, 
ak sa k nám pridáte, budeme len radi. Kto sa pridá, 
bude sa môcť postaviť proti mladým talentom a 
zmerať si sily v hre „smeťobal“. Sledujte našu stránku 
na Facebooku a dozviete sa viac, bližšie informácie 
zverejníme najneskôr v polovici apríla. 

K ďalším našim aktivitám patrila účasť na lesníckych 
dňoch vo Zvolene a Trenčíne, kde sme bavili nielen 
detských, ale i dospelých návštevníkov. 
Od júna minulého roka môžu obyvatelia Zvolena 
stretnúť v uliciach „smetiarsky 3cykel“ – nehlučné 
vozidlo s nulovými emisiami do ovzdušia, ktoré má 
zberový kôš prispôsobený na oddelený zber odpadu. 

V Bratislavskom Mestečku povolaní v OC Bory Mall 
sa zase menšie deti mohli hrať v rámci akcie „Hraj-
me sa na povolania“ aj na povolanie smetiara. 
Väčšie deti mali možnosť oboznámiť sa prostredníc-
tvom našej “Živej knižnice” (ktorou bol regionálny 
riaditeľ prevádzky Marius Pedersen v Bratislave) s 
našou spoločnosťou, jej aktivitami a pracovnými 
pozíciami, ktorými naša spoločnosť disponuje. Pod-
porili sme tak lepšiu orientáciu detí vo svete profesií 
prijateľným zážitkovým spôsobom. 

Okrem toho nezabúdame ani na celkom najmen-
ších. Sme otvorení pre komunikáciu s materskými 
a základnými školami, pre ktoré naši zamestnanci 
hravou formou realizujú praktické ukážky triedenia 
odpadov, vzdelávacie prednášky, zbery papiera a 
plastov, exkurzie, súťaže, dobrovoľnícke čistenie 
čiernych skládok a pod. 
O našich aktivitách a novinkách Vás pravidelne 
informujeme prostredníctvom webovej stránky 
www.mariuspedersen.sk a sociálnej siete Facebook. 
A robíme to tak, aby Vás smeti bavili. Ak máte pre 
nás nové návrhy či nápady, neváhajte nás kontak-
tovať. Tešíme sa na spoluprácu! :-)

Váš Marius Pedersen

Vážení občania, od 1.1.2017 v spolu-
práci s mestom Trenčín rozširujeme na 
území mesta triedený zber biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu 
zo záhrad a parkov, tzv. „zeleného od-
padu“ (ďalej len „BRO“) v zmysle zákona 
č. 79/2015 Z.z. Zber tohto odpadu bude 
pre mesto vykonávať naša spoločnosť 
Marius Pedersen, a.s. Zberná nádoba 
hnedej farby určená na ukladanie BRO 
Vám bola dodaná na základe Vašej po-
žiadavky v mesiacoch február/marec. 
Čo do hnedej nádoby patrí a čo nie, náj-
dete v prehľadnej grafike na strane č. 9. 
Ako pomôcka Vám poslúži aj nálepka 
umiestnená na nádobe. Harmonogram 
vývozov je k dispozícii na webovej 
stránke mesta Trenčín www.trencin.sk 
a spoločnosti Marius Pedersen, a.s. 
www.mariuspedersen.sk. V prípade zá-
ujmu je možné si harmonogram vy-
zdvihnúť aj v tlačenej forme na Klient-
skom centre Mestského úradu.

Upozorňujeme, že do zbernej nádoby 
na biologicky rozložiteľný komunálny 
odpad zo záhrad a parkov /BRO/ v žiad-
nom prípade nepatrí biologicky rozloži-
teľný kuchynský a reštauračný odpad.
V prípade, že sa v zbernej nádobe urče-
nej na BRO bude nachádzať iný odpad  
než na aký je určená, nádoba nebude 
vyvezená. 

Upozorňujeme tiež, že ukladanie biood-
padu do plastových vriec je zakázané! 
Bioodpad väčších rozmerov môžete do-
viezť na zberný dvor. 

Oznam

Tricykel v uliciach Zvolena

Mladí futbalisti AS Trenčín zbierali odpad

“Živá knižnica” v Mestečku  povolaní
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Viete, čo sa deje s plastovým odpadom po-
tom, ako ho vytriedite a vhodíte do žltého 
vreca, resp. žltého kontajnera? Kde končí 
Váš odpad z plastu?
Ako sme Vám už v minulom čísle občasníka našich 
smetiarskych novín sľúbili, prinášame Vám schému 
životného kolobehu plastu. Mnohí ľudia sú totiž stále 
presvedčení, že všetok odpad aj tak končí na sklád-
ke, a preto odmietajú odpad triediť. A my Vám teraz 
ukážeme, že sa mýlia. Väčšina plastov je totiž vhodná 
na recykláciu.
Do žltého kontajnera či žltých vriec vhadzujeme 
igelitové tašky, stlačené PET fľaše, tégliky od jogur-
tov, staré plastové hračky, plastové obaly z rôznych 
saponátov, šampónov, krémov, penový polystyrén, 
fóliu a množstvo ďalších nepotrebných výrobkov z 
plastu, ktorých sa naše domácnosti zbavujú. Vytrie-
dené plasty je potrebné ďalej dotriediť na jednotli-
vé druhy – zvlášť fóliu, PET fľaše, polystyrén, obaly z 
drogérie atď., prípadne z plastov odstrániť odpady, 
ktoré tam vôbec nepatria. A to sa deje na triediacich 
linkách. Na obrázku je zachytená špeciálna optická 
linka, ktorá je v súčasnosti jediná tohto druhu na Slo-
vensku a patrí k technologickej špičke. Umiestnená 
je na zbernom dvore na prevádzke Marius Pedersen 
v Šulekove. Linkou prejdú všetky plasty z triedeného 
zberu komunálneho odpadu jednotlivých miest a 
obcí. Optická jednotka vie na základe typu plastu a 
farby rozlíšiť jednotlivé komodity. Odpad vstupujúci 
na dotriedenie je nakladačom vhadzovaný do vstup-

ŠKolA 
TriedeniA

Jarné upratovanie v uliciach Trenčína
Do našich končín opäť zavítala jar a s ňou je spo-
jené aj jarné upratovanie v bytoch, pivniciach, 
domoch, záhradách i uliciach Trenčína. Na území 
nášho mesta bude jarné upratovanie prebiehať 
v termíne od soboty 25. marca až do soboty 20. 
mája 2017, harmonogram nájdete na strane č. 10. 
Pri upratovaní Vám budú nápomocní pracovníci 
spoločnosti Marius Pedersen a na poriadok bude 
dohliadať Mestská polícia.
Odpad sa bude zbierať do dvoch rôznych veľko-
objemových kontajnerov. Jeden kontajner bude 
slúžiť výhradne na odkladanie biologického 
odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a 
pod.), druhý na odkladanie iného odpadu (ko-
berce, matrace, nábytok). Do kontajnerov ne-
bude možné ukladať elektroodpad, vyradené 
batérie, akumulátory, žiarivky, železný šrot. Tento 
odpad môžu občania vyložiť vedľa kontajnerov, 
odkiaľ ich odvoz následne zabezpečí Marius 
Pedersen, a.s. Do kontajnerov, a ani ku kontaj-
nerom, nebude možné ukladať pneumatiky, 
ktoré podľa nového zákona o odpadoch možno 
bezplatne odovzdať v rámci siete distribútorov a 
autoservisov. V rámci jarného upratovania sa ne-
odoberá ani drobný stavebný odpad.
Ako ste si mnohí všimli, staré kusy nábytku a 
matrace voľne položené pri kontajnerových sto-
jiskách často končia v rukách ľudí bez domova a 
následne vytvárajú nepekný obraz mesta. Stáva 
sa tiež, že sa veľkorozmerný odpad vyskytne na 
stojiskách bezprostredne po odvoze kontajnera 
s odpadom.
 

Preto Vás týmto prosíme, využite možnosť, ktorú Vám 
dáva mesto Trenčín a zapojte sa do jarného upratovania. 
Ak by ste jarné upratovanie náhodou zmeškali, obyvate-
lia Trenčína majú možnosť odovzdať niektoré druhy od-
padu bezplatne počas celého roka aj na Zbernom dvore 
na Zlatovskej a Soblahovskej ulici, a to na základe preu-
kázania sa trvalým bydliskom v Trenčíne, resp. objednať 
si pristavenie veľkokapacitného kontajnera aj mimo jar-
ného čistenia.

Zberný dVor nA ZlAToVSKej ulici 
Otváracie hodiny: Pondelok - Sobota: od 6:30 do 17:30 hod.
Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, 
plasty, papier, kovový šrot, bioodpad, drobný stavebný odpad a nadroz-
merný odpad. Súčasťou zberného dvora na Zlatovskej ulici je aj sklad ne-
bezpečných odpadov. Môžete tu odovzdať aj odpady kategorizované ako 
nebezpečné, napr. vyradené elektrospotrebiče, batérie, akumulátory, a 
pod. Drobný stavebný odpad je možné odovzdať do 17:00 hod.

Tel.: 0902 999 446

Zberný dVor nA SoblAhoVSKej ulici
Otváracie hodiny: Pondelok – Sobota od 8:00 do 17:30 hod.
Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, 
plasty, papier, kovový šrot, bioodpad, drobný stavebný odpad a nadroz-
merný odpad. Na tomto dvore nie je možné odovzdávať elektroodpady 
(napr. televízory, počítače, a pod.), a iné nebezpečné odpady. Drobný sta-
vebný odpad je možné odovzdať do 17:00 hod.

Tel.: 0902 999 458

Oba zberné dvory - na Zlatovskej a na Soblahovskej ulici - budú otvorené aj počas jarného upratovania.

nej násypky, odkiaľ sa dopravníkom premiestni do 
kabínkovej triedičky na ručné vytriedenie nadroz-
merných predmetov. Následne je odpad prepravova-
ný dopravníkom pod magnetický separátor, ktorého 
úlohou je odseparovať kovové časti a pokračuje ďalej 
do balistického separátora, ktorý z materiálu vytrie-
di tri frakcie – podrozmerný odpad, ploché suroviny 
(napr. fólie) a fľaše a obaly z drogérie. Odtiaľ je materiál 
dopravníkom presunutý do plne automatizovanej 
optickej jednotky. V následnom kroku už samotná 
optická jednotka na základe infračerveného 
žiarenia rozlíši druh a farbu plastového 
odpadu. 
Vytriedený plast sa potom lisuje do 
balíkov a odváža do recyklačné-
ho zariadenia. Z vytriedených 
PET fliaš sa vyrábajú vlákna, 
ktoré sa používajú ako vý-
plň do zimných vetroviek, 
spacákov, alebo na výrobu 
oblečenia (napr. fleeco-
vých búnd), kobercov, 
nákupných tašiek. Z fólie 
je možné vyrobiť opäť 
fóliu alebo rôzne vrecia, 
napr. na odpady. Penový 
polystyrén možno znova 
použiť na výrobu nových 
polystyrénových obalov, či 
izolačných dosiek. Iné plasty 
sa zvyknú spracovať spôso-
bom, pri ktorom vzniknú gra-
nuláty a recyklačné spoločnosti 
z nich tak môžu opäť vyrobiť nové 
plastové predmety (záhradný nábytok, 
dlažbu, a pod), prípadne môže byť využitý 
energeticky. Dôležité je, aby odpadový plast 

                         triedenie odpadu na optickej lin
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výrobky a obaly z plastu

PLASTY

ŽIVOTNý KOLOBEH 
TRIEDENýcH PLASTOV

nebol znečistený chemikáliami, zvyškami potravín 
alebo olejmi. Do plastov tiež nepatrí linoleum, celo-
fán, novodurové trúbky. Tieto je vhodné odovzdať na 
najbližšom zbernom dvore.

Foto: Martin Petrík (zdroj Facebook)
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„Kam treba dávať celofán?“ 
(pani Nadežda P., Trenčín)

Milá pani Nadežda, celofán už nie je možné 
ďalej recyklovať, preto patrí do zmiešaného 
odpadu. Ďakujeme za otázku i za to, že zod-
povedne pristupujete k triedeniu odpadu :-)

„Je správne, ak hádžem použitý alobal do 
kontajnera na kovy?“ 
(Lukáš A., Malacky)

Milý Lukáš, robíte dobre, keď vhadzujete alo-
bal do kontajnera na kovy, pretože tento od-
pad sem patrí. Avšak potrebné je dbať na to, 
aby nebol hrubo znečistený napr. od zvyškov 
jedál. Žiaľ, nie všade je k dispozícii červený 
kontajner na obaly z kovov, v takom prípa-
de odporúčame odovzdať alobal na zberný 
dvor. Ďakujeme za otázku i za to, že triedite 
odpad :-)

„Čo mám urobiť s liekmi po expirácii?“ 
(Samuel J., Trenčín)

Staré a nespotrebované lieky je potrebné 
odovzdať v lekárni, v žiadnom prípade ne-
patria do komunálneho odpadu. Ďakujeme 
za zaslanie otázky, i za zodpovedný prístup k 
životnému prostrediu :-)

Otázky nie sú 
na zahodenie

...pneumatika z automobilu je výrobok zlo-
žený z niekoľkých komponentov a vyho-
dená vo voľnej prírode predstavuje ekolo-
gický problém a pre prírodu záťaž na dobu 
približne 265 rokov?

Pneumatika je zhotovená zo zmesi mate-
riálov rôznych vlastností. Výstupnými pro-
duktmi pneumatiky sú v skratke: guma, 
textilná a kovová zložka. Nepotrebné, ojaz-
dené pneumatiky sú významným zdrojom 
druhotných surovín, ktoré je možné rôzny-
mi technológiami spracovať. Výsledkom 
recyklácie gumovej časti pneumatiky býva 
vo väčšine prípadov tzv. gumový granulát, 
čo je vstupná surovina na výrobu nových 
produktov, napr. gumových dlaždíc na 
detské ihriská, gumových povrchov špor-
tovísk, fitnes centier, na výrobu rohoží, 
koľajových prejazdov, podrážok topánok, 
strešných šindľov a pod.
Pneumatiky preto v žiadnom prípade ne-
spaľujte a nevyhadzujte do voľnej prírody! 
Spaľovaním gumy vznikajú sadze a oxidy 
síry, ktoré dráždia dýchacie cesty. Obsahu-
jú polychlórované uhľovodíky a medzi nimi 
sa nachádzajú silné jedy aj rakovinotvorné 
látky. Opotrebované pneumatiky môžete 
bezplatne odovzdať u distribútora pneu-
matík alebo v autoservise.

Vedeli ste, že...

Čítali ste pozorne naše noviny? Ak áno, nebude pre Vás žiadny problém vylúštiť tajničku :-) 
Správne odpovede nám posielajte e-mailom na adresu marketing@mariuspedersen.sk alebo na adresu 
Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 05 Trenčín. 
V tajničke sa skrýva odpoveď na otázku: 
„Aké vozidlo môžete vidieť v uliciach Zvolena?“
Zo správnych odpovedí vyžrebujeme troch lúštiteľov, ktorým pošleme originálnu 
ekologickú nákupnú tašku a powerbanku s kapacitou 5000 mAh, vhodnú na 
nabíjanie mobilov i tabletov. Výhercov oznámime na našej Facebook stránke po 
skončení jarného upratovania v Trenčíne v pondelok 22. mája 2017.

1. Nepatrí do žltého kontajnera ani do žltého vreca.      2. Už Vám ich na zbernom dvore nevezmú.
3. Nepatria do kontajnera na biologicky rozložiteľný komunálny odpad.      4. Linka, na ktorú sa nedovoláte :-)
5. Proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov.      6. Vyrába sa z recyklácie plastov a ak ho 
máte doma opotrebovaný, môžete sa ho zbaviť počas jarného upratovania.      7. Nepatria do smetnej nádoby na papier.
8. Ako inak môžeme nazvať biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov?
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Ťahák pri triedení odpadu
PaPier
Patrí:	 noviny,	časopisy,	zošity,	papierové	vrecká,	kartón,	obálky,
	 letáky,	plagáty,	baliaci	a	krepový	papier	a	pod.
Nepatrí:	voskovaný,	kopírovací	a	mastný	papier,	plienky,	použité	
	 papierové	vreckovky

PLaSTY
Patrí:	 igelitové	tašky,	plastové	vrecká,	PET	fľaše	z	rôznych	nápojov,
 tégliky	od	jogurtov,	plastové	hračky,	poháriky	z	automatov,
	 plastové	obaly	zo	šampónov,	krémov,	polystyrén
Nepatrí:	znečistené	plastové	obaly	(chemikáliami,		olejmi,	potravinami),
	 guma,	molitan

SKLO
Patrí:	 čisté	sklenené	fľaše	od	alko	a	nealko	nápojov,	potravín,
	 kozmetiky,	sklenené	črepy,	poháre,	okenné	sklo
Nepatrí:	porcelán	a	keramika,	plexisklo,	žiarovky	a	žiarivky,
	 TV	obrazovky

KOvOvé ObaLY
Patrí: plechovky	od	nápojov,	konzervy,		kovové	vrchnáky	z	fliaš	a	po-
	 hárov,	starý	riad,	obaly	zo	sprejov,	klince,	sponky,	staré	kľúče
Nepatrí:	kovy	hrubo	znečistené	zvyškami	z	jedla,	farbami	a	rôznymi
	 chemickými	látkami,	obaly	z	kávy,	polievok,	pudingov

biologický rozložiteľný odpad
Patrí: tráva,	lístie,	burina,	jemné	vetvičky,	slama,	odrezky	kríkov
	 a	stromov,	piliny,	hobliny,	rezané	izbové	kvetiny	a	pod.
Nepatrí:	živočíšne	zostatky	potravín	(mäso,	kosti,	varené	jedlo),
	 mliečne	výrobky,		plienky,	výkaly	zvierat,	uhynuté	zvieratá

Marius Pedersen, Slovensko www.mariuspedersen.sk
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MArec - MÁj 2017

hArMonogrAM 
jArného uPrAToVAniA 2017

SoboTA 
1.4.2017

– Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
– 28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
– Beckovská (na rázcestí s 28.októbra)
– Osloboditeľov (otoč križovatka Inovecká – Osloboditeľov)
– S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
– Soblahovská (pri bytových domoch 1104 – 1105)

– Soblahovská – Krátka (oproti parkovisku)
– Bezručova (pri dele)
– Pod Juhom (oproti č. 12)
– Soblahovská (bytovka pri Leoni)
– Partizánska (pri cintoríne)
– Partizánska (okolo domu č. 73)

SoboTA 
25.3.2017

– Východná (pri vchode 9C – blízko školy)
– M. Bela (oproti garážam 5370-3795)
– Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
– Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
– Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo č. 8110 – oproti MŠ)

– Lavičková (pri domove dôchodcov)
– Šafárikova (nad garážami roh – nádoba na sklo č. 8108)
– Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
– Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
– J. Halašu (v zákrute oproti domu č. 6)
– Halalovka (pri bytovke 24)

SoboTA 
8.4.2017

– Belá – za plotom TESCO (oproti RD č. 9/1959)
– Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
– J. Zemana (2-4/2394 – nádoba na sklo 7998)
– Záhumenská (autobusová zástavka–OTOČ)
– Električná (za autobus .zást .pri smetných nádobách)

– Karpatská – Stromová (pred detským ihriskom)
– Karpatská – Puškinova (v križovatke)
– Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
– Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
– Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)

SoboTA 
22.4.2017

– Kukučínova – horná časť Pod Brezinou 
   (nádoba na sklo č. 18246 – zákruta)
– Pred poľom (oproti garážam na rázcestí za domom č. 11)
– K výstavisku (pri SOŠ)
– Pod Sokolice (pri č. 17/514)
– Kubrá – námestie (oproti RD 116, pri telef. búdke)

– Kubranská – Pred poľom (pri byt. dome č. 374 – 375)
– Kubrica – námestie (otoč autobusu)
– Kubranská (pri Kyselke)
– Kubrá – Pažítky (pri RD č. 59)
– Kubrá – pri kríži (pri RD č. 249)

SoboTA 
29.4.2017

– Potočná (v blízkosti domu č. 50 – 58)
– Horeblatie (oproti domu č. 617)
– Clementisova (detské ihrisko – nádoba na sklo č. 18907)
– Žilinská (stojisko nádob oproti zber. surovinám)
– Odbojárov (oproti RD 21-23)

– Mlynská (začiatok ul.)
– Opatovská (okolo č. 90 – 95)
– Sibírska (bytovka 12/696)
– Niva (pri plote MŠ)
– Potočná (v blízkosti domu č. 139)

SoboTA 
6.5.2017

– Pod čerešňami (pri RD č. 1)
– Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
– Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
– Hodžova (bezbariérová bytovka – vedľa telef. búdky)
– Hurbanova (oproti byt. domu č. 54 – pri garážach)

– M. Turkovej (bytovka č. 36 – oproti škôlke)
– Gen. Goliana – Kpt. Nálepku (oproti zim. štadiónu)
– Nábrežná – Študentská (bytovka č. 12)
– Kpt. Nálepku (pri dome 1675)
– Holubyho nám. (oproti RD 1692)

SoboTA 
13.5.2017

– Okružná (RD č. 37/V.672)
– Detské mestečko (v objekte DM – zadná brána)
– Záblatská – Poľnohospodárska (oproti RD 100/A)
– Dolné Pažite – Rybáre (most – RD 172/4)
– Pri parku (pošta – KD)

– Majerská (oproti RD č. 9)
– Kasárenská (križovatka smer do Stavív)
– Orechové kaplnka (zákruta – zrkadlo)
– Horné Orechové (nádoba na sklo č. 7749)
– Súhrady – Široká

SoboTA 
20.5.2017

– Žabinská (oproti domu č. 34)
– Ľ. Stárka – Piešťanská (pred zákazovou značkou)
– Veľkomoravská (oproti RD 2116/10)
– Školská (oproti RD č. 50)
– Zlatovská – Továrenská (križovatka oproti SBD 2182)
– Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

– Duklianskych hrdinov 16 – J. Hollého (parkovisko)
– Bavlnárska – Obchodná (pri nádobe na KO)
– Kožušnícka (oproti RD č. 40)
– Hlavná (pri kaplnke)
– Hanzlíkovská – J. Psotného (pri nádobe na sklo 18416)

AKo bude uPrAToVAnie PrebiehAť? 
Odpad sa bude zbierať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov. Jeden z nich bude slúžiť výhradne na zber biologicky rozložiteľného odpadu 
(t.j. konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), druhý na odkladanie iného odpadu.

Čo do KonTAjneroV nePATrÍ? 
Do kontajnerov nie je možné vyhadzovať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot. 
Tento odpad je možné vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečíme my, Marius Pedersen, a.s.

dátum od 8.00 hod. do 12.00 hod. od 13.00 hod. do 17.00 hod

umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov

Marius Pedersen, Slovensko www.mariuspedersen.sk


