
Slnečné a horúce leto je za nami a s prvými 
chladnejšími septembrovými dňami sa po
maly priblížil aj termín jesenného upratovania. 
Od septembra do novembra tak budeme 
môcť spoločne urobiť naše mesto opäť o 
niečo čistejším a krajším. Ak máte radi čistotu 
a poriadok, využite niekoľko najbližších 
sobôt na upratanie svojich záhrad, dvorov, 
príbytkov, pivníc či garáží.

Jesenné upratovanie sa bude uskutočňovať 
prostredníctvom dvoch rôznych veľkoobje
mových kontajnerov (VOK). Ale pozor  
jeden z nich bude určený len na odkladanie 

biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, 
odpad zo záhrad, trávnikov a pod.), ten 
druhý na odkladanie objemného odpadu 
(nadrozmerný odpad, starý nábytok a i., 
okrem drobného stavebného odpadu).

Do VOK rovnako nie je možné ukladať nebez
pečný odpad, železný šrot, elektroodpad, 
vyradené batérie, akumulátory ani žiarovky. 
Takýto odpad je možné vo vyhradených 
dátumoch vyložiť ku kontajnerom, odkiaľ 
odvoz zabezpečí naša spoločnosť.

Takisto počas jesenného upratovania nie 
je možné odovzdávať pneu
matiky, pretože tie v zmysle 
zákona o odpadoch nie sú sú
časťou komunálnych odpadov. 
Tieto máte možnosť bezplatne 
odovzdať v ktoromkoľvek 
pneuservise.

Jesenné upratovanie na území 
nášho mesta bude prebiehať 
od 22. septembra do 10. 
novembra 2018 počas ôsmich 
víkendových sobôt vždy od 
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 

do 17.00 hod. Pri upratovaní vám budú 
nápomocní pracovníci spoločnosti Marius 
Pedersen a na poriadok bude dohliadať 
Mestská polícia.

Prosíme teda občanov Trenčína, aby dodržia
vali označenie a účel kontajnerov, ukladali do 
nich len určené odpady a nevykladali odpad 
po odvezení kontajnerov.

Aj počas jesenného upratovania budú otvo
rené všetky tri zberné dvory  na Zlatovskej, 
na Soblahovskej a na ulici K zábraniu. Tu je 
možné odovzdať druhy odpadu v zmysle 
platného Všeobecne záväzného nariadenia     
č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi od
padmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území mesta Trenčín, ktoré je uverejnené na             
www.trencin.sk.

Veríme, že sa spolu s nami do zveľaďovania 
nášho mesta zapojíte rovnako aktívne 
ako v minulých rokoch a jeseň 2018 sa 
tak v Trenčíne ponesie v znamení čistoty, 
vzájomnej spolupráce a poriadku, na ktorom 
nám všetkým záleží.

Ďakujeme!

Piate číslo / September 2018

Občasník pre tých, ktorí majú radi poriadok

Marius Pedersen, Slovensko www.mariuspedersen.sk

Milí Trenčania!
Od posledného vydania našich Smetiarskych 
novín sa vo svete odpadov, udržateľnosti, 
obalových materiálov, ich používania, triedenia 
či zálohovania udiali rôzne novinky.  Staronovou 
témou je zálohovanie PET fliaš, ktorú opäť 
otvorilo Ministerstvo životného prostredia, 
novela zákona o odpadoch zakazuje obchodom 
ponúkať plastové tašky zdarma a naopak 
prikazuje ponúknuť zákazníkovi inú alternatívu, 
viaceré obchodné reťazce zakázali aj predaj 
plastových tašiek a postupne končia s predajom 
jednorazových plastových výrobkov. Tie by z ich 
pultov mali zmiznúť do konca budúceho roka. 
Ide  najmä o plastové slamky, vatové tyčinky, 
jednorazové plastové taniere, príbory a poháre.
Ale novinky z oblasti odpadov neobchádzajú 
ani Trenčín samotný. Otvorený bol nový zberný 
dvor Sever na ulici K zábraniu, v meste pribudli 
oranžové a červené nádoby na zber kovov 

a viacvrstvových kombinovaných materiálov 
(VKM), na sídlisku Juh a Kvetná boli vybudované 
stojiská na polopodzemné kontajnery a no-
vou doplnkovou službou pre triedenie tzv. 
„zeleného“ bioodpadu je možnosť zakúpenia 
si kompostovateľných 120 l vriec označených 
logom Marius Pedersen, ktoré sú určené výlučne 
na bioodpad. Vďaka nim pribudla ďalšia možnosť 

jeho odvozu a zakúpiť si ich môžete v Klientskom 
centre MsÚ.
Viac o triedení kovov a VKM i o novom zbernom 
dvore sa dozviete na ďalších stránkach našich 
novín. Prajeme príjemné čítanie a dúfame, že sa 
v nich dozviete niečo nové a užitočné.

Marius Pedersen

Jesenné upratovanie v uliciach Trenčína
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Trenčín už má 
tri zberné dvory
Na začiatku tohto roku sme v našom meste 
otvorili tretí zberný dvor. K tým na Zlatovskej 
a Soblahovskej ulici pribudol ďalší, a to 
v mestskej časti Sever. Dvor je vybavený 
ekoskladom na nebezpečné odpady, váhou 
na váženie drobného stavebného odpadu 
(DSO) a veľkoobjemovými kontajnermi aj pre 
triedené zložky komunálneho odpadu.

Marius Pedersen, Slovensko www.mariuspedersen.sk

Občasník pre tých, ktorí majú radi poriadok

Všetky tri zberné dvory budú otvorené aj počas jesenného upratovania.
Vo všetkých zberných dvoroch je možné odovzdať aj jedlé oleje a tuky v riadne uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách, tzv. tetrapaky, šatstvo či iné textílie.

Zberný dvor Sever
Otváracie hodiny: Pondelok  Sobota: od 8.00 do 17.30 hod., pre DSO do 17.00 hod.
Zberný dvor SEVER sa nachádza na ulici K zábraniu v oplotenom areáli (pri nákladnej vrátnici spoločnosti 
Trens). Prístup do zberného dvora je odbočkou priamo z mestskej komunikácie z ul. Kubranská. V zbernom 
dvore SEVER je možné odovzdať druhy odpadov, ktoré nie sú kategorizované ako nebezpečné. Na uloženie 
odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, VKM (tetrapaky), BIO odpad, šatstvo 
a textil, drobný stavebný odpad (DSO) a nadrozmerný odpad. Odovzdať tu môžete aj jedlé oleje a tuky v riadne 
uzatvorených fľašiach, resp. bandaskách. Z nebezpečných odpadov je možné odovzdať len žiarivky, spotrebnú 
elektroniku a bielu techniku. 
Tel.: 0914 362 111

Zberný dvor na ZlaTovSkej ulici  
Otváracie hodiny: Pondelok – Sobota od 6.30 do 17.30 hod., pre DSO do 17.00 hod.
Na uloženie odpadov tu slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovový šrot, 
bioodpad, drobný stavebný odpad (DSO) a nadrozmerný odpad. Súčasťou zberného dvora na Zlatovskej ulici 
je aj sklad nebezpečných odpadov. Môžete tu odovzdať aj odpady kategorizované ako nebezpečné, napr. 
vyradené elektrospotrebiče, batérie, akumulátory, a pod. 
Tel.: 0902 999 446

Zberný dvor na SoblahovSkej ulici  
Otváracie hodiny: Pondelok – Sobota od 8.00 do 17.30 hod., pre DSO do 17.00 hod.
Na uloženie odpadov slúžia veľkoobjemové kontajnery a nádoby na sklo, plasty, papier, kovový šrot, bioodpad, 
drobný stavebný odpad (DSO) a nadrozmerný odpad. Na tomto dvore nie je možné odovzdávať elektroodpady 
(napr. televízory, počítače, a pod.) ani iné nebezpečné odpady. 
Tel.: 0902 999 458

Farebné novinky medzi kontajnermi
Do farebného zástupu kontajnerov pribudli od 
posledného vydania Smetiarskych novín hneď 
dve nové farby: oranžová na viacvrstvové 
materiály na báze lepenky (VKM) a červená na 
kovy.

Kým doteraz bolo možné vytriedené kovy 
odovzdávať len v zberných dvoroch, príp. 
počas jarného či jesenného upratovania, od 
júla 2017 zaviedlo mesto Trenčín (po dohode 
s organizáciou zodpovednosti výrobcov 
ENVIPAK, ktorá financuje náklady na zabez
pečovanie triedeného zberu) aj triedený zber 
kovov a v meste pribudli desiatky červených 
nádob. 

A čo sa s vyzbieranými kovmi deje ďalej? Obsah 
červených nádob sa musí roztriediť a kovový 
odpad sa potom strihá, láme, lisuje, drví a taví. 
Z tohto materiálu je potom možné vyrobiť 
kľúče, plechovky, konzervy či rámy bicyklov.

Čo patrí do červených nádob?

Do nádob na zber kovov patria: nápojové 
plechovky, kovové obaly, kovové vrchnáky 
z fliaš a pohárov, konzervy atď. 

Do nádob naopak nepatria: kovové obaly 
obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, 
kovové obaly kombinované s iným materiálom 
(napr. tuby z krémov).

V meste Trenčín pribudli tento rok aj oranžové 
zberné nádoby, ktoré sú určené na triedenie 
obalov z viacvrstvových kombinovaných 
materiálov na báze lepenky, tzv. tetrapakov.

Čo to tie VKM vlastne sú?

Ide o materiály tvorené najmenej dvoma 
kompaktne spojenými vrstvami. Poznáme ich 
pod označením tetrapaky a v obchodoch ich 
nájdete ako škatule/krabice od mlieka, džúsov 

či rôznych mliečnych nápojov. Tvorené sú 
z papiera (cca 75%), plastu (polyetylén – PET 
20%) a hliníkovej fólie (5%). Ich recykláciou sa 
znovu vyrába papier, no svoje využitie má aj 
plast a hliník. 

Do nádob na zber VKM na báze lepenky 
patria: škatule (krabice) od mlieka, džúsov a 
iných nápojov.

Takéto obaly by mali byť pred umiestnením 
do oranžovej nádoby vymyté a stlačené na čo 
najmenší objem, suché na povrchu a najlepšie 
aj uzavreté vrchnáčikom, aby pri manipulácií 
s nimi z obalov nevytekala žiadna tekutina.

Do nádob naopak nepatria: viacvrstvové 
obaly od vreckových polievok, pudingov, kávy, 
prášku do pečiva, znečistené obaly s obsahom 
nebezpečných látok a chemikálií, papier ani 
lepenka.

46
11

80
19

6



Občasník pre tých, ktorí majú radi poriadok

„Dobrý deň, chcela by som sa vás 
spýtať, do akého odpadu mám 
vyhodiť staré CD a DVD. Mám ich 
asi 100 ks a neviem, kam s nimi.“

Dobrý deň, keďže CD ani DVD nie je 
možné ďalej zhodnotiť, patrí tento 
materiál do zmesového komunálneho 
odpadu. 

„Kam môžem vyhodiť staré zrkadlo? 
Patrí do kontajnera na sklo?“

Sklo je veľmi dobre zhodnotiteľný 
materiál, no netýka sa to zrkadiel. 
Tie už sa tak ako sklo ďalej spracovať 
nedajú, patria preto do zmesového 
komunálneho odpadu. To isté platí aj 
pre keramiku či porcelán.

„Pri rekonštrukcii bytu sa chcem 
zbaviť nejakého stavebného 
odpadu i starého nábytku. Kam 
s ním?“

Starý nábytok i odpad zo stavebných 
úprav v byte patrí na zberný dvor, 
preto ho nepristavujte ku stojiskám na 
zmesový ani triedený komunálny od-
pad. Pri väčších úpravách odporúčame 
objednať si na takýto odpad kontajner. 

Vaše otázky 
nie sú na zahodenie

Marius Pedersen, Slovensko www.mariuspedersen.sk

Každá zberná nádoba je označená takýmito nálepkami. Tie obsahujú popis, čo do jednotlivých nádob patrí a čo nie. Taktiež na nálepke nájdete QR kód, ktorý stačí 
načítať vaším smart telefónom a nasnímaný kód vás presmeruje na našu web stránku, kde sa dozviete všetky informácie o triedenom zbere odpadov.

Nie všetok odpad musí skončiť na skládke. Naše 
farebné kontajnery na triedený zber sú toho dô
kazom. Práve vy, ktorým záleží na znižovaní zaťaženia 
životného prostredia, ich celoročne plníte papierom, 
plastom, kovmi, tetrapakmi, bioodpadom a sklom. 
A práve o skle bude tentoraz reč aj v našej Škole 
triedenia.
V minulých častiach sme už písali o najčastejších 
chybách pri triedení odpadu a bližšie sme sa pozreli 
aj na triedenie papiera i plastov. Viete ale, čo sa deje 
so skleneným odpadom potom, ako ho vytriedite 
a vhodíte do zeleného kontajnera? Kde končí a ako 
sa ďalej spracováva? 
Sklo je veľmi  dobre recyklovateľ
né, no jeho opakované použitie je 
oproti recyklácii ešte energeticky 
výhodnejšie a ekologickejšie 
a vratné sklenené obaly je možno 
znovu naplniť až 50krát. 
Sklo je biologicky neaktívny 
materiál a v prírode sa rozkladá 
veľmi dlho – až 4 000 rokov. No 
recyklovať ho je možné v podsta
te donekonečna, pretože tavením 
nestráca svoje vlastnosti.
A ako ho správne triediť? Do 
zeleného kontajnera určeného 
na obaly zo skla a neobalové 
výrobky zo skla vhadzujeme 
neznečistené sklenené fľaše od 
nápojov, sklenené obaly, poháre, 
črepy či tabuľové sklo bez 

drôtenej výplne. Naopak sem nepatrí: znečistené 
sklo, sklo s prímesami, zrkadlá, plexisklo, autosklo, 
porcelán, keramika, bezpečnostné a technické sklo, 
žiarovky, žiarivky či obrazovky.

Životný kolobeh triedeného skla 
Sklenený odpad, ktorý vytriedite a vhodíte do zelenej 
odpadovej nádoby, sa recykluje v sklárňach, kde 
toto sklo rozdrvia a pridajú do východzej zmesi pri 
výrobe nového skla. Týmto spôsobom sa najčastejšie 
vyrábajú fľaše na minerálky, alkoholické nápoje, pivo 
a iné sklenené výrobky.

ŠKola trieDenia: Sklo
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harmonogram jeSenného upraTovania 2018

upoZornenie: Z dôvodu inveSTičných akcií Sa jednoTlivé STanovišTia môžu meniť v ZáviSloSTi 
od STavebných prác. akTuálne informácie budú uverejňované na www.Trencin.Sk

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 objemného odpadu.

čo do konTajnerov nepaTrí?
Do kontajnerov nie je možné vyhadzovať elektroodpad, vyradené batérie a akumulátory, žiarivky, železný šrot. Tento odpad je možné vyložiť 
vo vyhradených dátumoch ku kontajnerom, odkiaľ odvoz zabezpečíme my, Marius Pedersen, a.s.

Marius Pedersen, Slovensko www.mariuspedersen.sk
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SoboTa
29.9.2018

SoboTa
22.9.2018

Lavičková (pri domove dôchodcov)
Šafárikova (nad garážami na rohu – nádoba na sklo)
Liptovská (pri trafostanici č. 68008)
Západná (pri vchode 24, približne stred ulice)
J. Halašu (začiatok ulice – trávnatý ostrovček)
Halalovka (pri bytovke 24)

Východná (stred ulice)
M. Bela (oproti garážam 5370 – 3795)
Saratovská – Novomeského (križovatka ulíc)
Kyjevská (pred KS – Verejná knižnica M. Rešetku)
Šmidkeho (roh uličiek – nádoba na sklo – oproti MŠ)

SoboTa
6.10.2018

SoboTa
13.10.2018

SoboTa
20.10.2018

SoboTa
27.10.2018

SoboTa
3.11.2018

SoboTa
10.11.2018

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

umiestnenie veľkoobjemových kontajnerov

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

Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
28. októbra (na rázcestí s ulicou Dlhé Hony)
Beckovská (pri kotolni)
Osloboditeľov (otoč križovatka Inovecká – Osloboditeľov)
S. Chalupku – Slnečné námestie (stred ulice)
Soblahovská (pri bytovom dome 1113)

Karpatská – Stromová (parkovisko)
Karpatská – Puškinova (pri križovatke)
Nad tehelňou (oproti garážam, nádoba na sklo č.7097)
Nad tehelňou – Pod Brezinou (oproti RD č. 64)
Jilemnického (oproti RD č.16 – elektrorozvodňa)
Horný Šianec – Hviezdoslavova (plocha pri byt. dome č.13)

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)

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

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)

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)
Ľ. Stárka (v zákrute k žel. mostu)

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)

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

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)

Pod čerešňami (pri RD č. 1)
Pádivého (pred bytovkou 5/686 – oproti 679)
Považská (bytovka 1708, oproti garážam 99 – 101)
Hodžova (bezbarierová bytovka – vedľa tel. 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)

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)

Kukučínova – horná časť pod Brezinou (nádoba na sklo – 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 tel. búdke)


