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79 Pán Divinec -  Odporúča mestu riešiť problém statickej 

dopravy nie rizikovou výstavbou garáží v sídliskovom 

vnútrobloku, ale napríklad rokovaním so železnicami o 

prevode zbytkových pozemkov situovaných priamo oproti 

sídlisku Kvetná za účelom vybudovania záchytného 

parkoviska.   

UD Mesto na sídlisku Kvetná nepripravuje zatiaľ žiadnu výstavbu – ani 

garáží, ani parkovísk. V blízkej budúcnosti rozbehneme prípravu 

parkovacej politiky na sídlisku – dnes je však predčasné hovoriť o 

akýchkoľvek riešeniach

24.5.2017

80 Pán Divinec -  Akým spôsobom sa rieši separovanie plastov 

v Zlatovciach? 

USaŽP Nakladanie so všetkými druhmi odpadmi na území mesta je podrobne 

popísané vo Všeobecne záväznom nariadení č. 7/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

mesta Trenčín. Je uverejnené na webovej stránke. V meste Trenčín sa 

zber plastov z rodinných domov vykonáva prednostne vrecovým 

systémom. Pre bytové domy sú na niektorých uliciach umiestnené aj 

1100 l žlté nádoby na plasty, ktoré sa vyvážajú 1 x týždenne. Plasty je 

tiež možné bezplatne odovzdať v zberných dvoroch mesta, ktoré sú na 

ul. Zlatovská a na ul. Soblahovská a ktoré sú otvorené od pondelka do 

soboty do 17.30 hod.

24.5.2017



81 Občania -  požaduje informáciu, či chce mesto riešiť 

polozapustené kontajnery na separovaný a komunálny 

odpad na sídlisku Kvetná pri Lidli. 

USaŽP Mesto má vypracovaný projekt, ktorý rieši na sídlisku Kvetná miesto 

15 súčasných stojísk s nádobami vybudovanie 5 stojísk s 

polopodzemnými kontajnermi. Aby sa táto akcia realizovala  musí ju 

mať útvar investícií zaradenú do rozpočtu, ale do rozpočtu to zatiaľ 

zaradené nie je. Mesto čaká na výsledok projektu, ktorý v prípade 

schválenia by zafinancoval polopodzemné kontajnery v celom meste. 

24.5.2017

82 Pán Poruban -  požaduje informáciu, akým spôsobom je 

riešená likvidácia bioodpadu na sídliskách.

USaŽP Zákon o odpadoch ukladá povinnosť od 1.1.2017 riešiť triedenie 

bioodpadu len pri rodinných domoch.

24.5.2017


