
                                
        

 
ZBER BIOLOGICKY  ROZLOŽITEĽNÉHO  KOMUNÁLNEHO ODPADU 

 zo záhrad a parkov, tzv. „zeleného odpadu“  
v MESTE TRENČÍN 

Vážený  občan, od 1.1.2017 sa rozširuje na území mesta Trenčín triedený zber biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad a parkov, tzv. „zeleného odpadu“ (ďalej len „BRO“) 
v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.  Zber tohto odpadu bude pre mesto vykonávať 
spoločnosť  Marius Pedersen, a.s.  

Na základe Vašej požiadavky sme Vám dodali zbernú nádobu hnedej farby určenú na vývoz 
BRO. Čo do nádoby patrí a nepatrí si prečítate nižšie. Ako pomôcka Vám poslúži aj nálepka 
umiestnená na nádobe. Na druhej strane letáka je umiestnený harmonogram vývozu BRO, v zmysle 
ktorého Vám budú realizované vývozy BIO nádoby.  Harmonogram vývozov je k dispozícii aj na 
webovej stránke mesta www.trencin.sk a bol uverejnený v INFO. V prípade záujmu je možné si 
harmonogram vyzdvihnúť aj v tlačenej forme na Klientskom centre Mestského úradu.  Harmonogram 
vývozov bude upravovaný vždy na daný kalendárny rok. 

Pod biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a parkov - BRO v žiadnom prípade 
nepatrí biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. 

Čo patrí do zbernej nádoby určenej na bioodpad:   

slama, tráva, seno, burina, lístie, odrezky z konárov 
(max. rozmer  15cm), vypletá burina, zvyšky ovocia 
a zeleniny, kvety a iné rastliny. 

Ukladanie bioodpadu do plastových vriec je 
zakázané! 

Čo nepatrí do zbernej nádoby:  

plasty, sklo, kovy, kamene, nebezpečný odpad, 
rôzne oleje a iné kvapaliny, zmesový odpad,  
stavebný odpad, textil,  popol, uhlie, jednorazové 
plienky, uhynuté zvieratá  a časti tiel uhynutých 
zvierat,  zvieracie exkrementy, zvyšky jedla                 

                                                                      Bioodpad väčších rozmerov môžete  doviezť na zberný dvor. 
 

V prípade, že sa v zbernej nádobe určenej na BRO bude nachádzať iný odpad na aký je 
určená, daná nádoba nebude vyvezená. BIO nádoby musia byť v deň zberu vyložené na 
komunikácii v čase najneskôr od 6.00 hod. 

120 l nádoba na BRO 
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