Harmonogram jarného upratovania 2020
Mesto Trenčín prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a. s., v spolupráci s Mestskou políciou a občanmi vykoná
na území mesta počas 8 sobôt v mesiacoch marec, apríl a máj
2020 jarné upratovanie.

Využite, prosím, túto možnosť. Prispejme tak spolu k čistote mesta. Nakoľko podľa zákona
platí zákaz ukladania biologicky
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rozložiteľného odpadu na skládku, zber odpadu sa bude uskutočňovať do 2 rôznych veľkoobjemových kontajnerov (VOK).

Jeden z nich bude slúžiť výhradne na odkladanie biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, odpad zo záhrad, trávnikov a pod.),
druhý na odkladanie iného odpadu, okrem drobného stavebného odpadu.
Hádzať do VOK akýkoľvek
iný odpad ako ten, na ktorý je

kontajner určený, je prísne zakázané! Prosíme o disciplinované dodržiavanie účelu kontajnerov. PRÍSNE SA ZAKAZUJE
vykladať odpad po odvezení
kontajnera. Pri porušení hrozí
pokuta 1 500 €.
VOK budú umiestnené podľa
harmonogramu:

Od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Od 13.00 hod. do 17.00 hod.

–– 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 – oproti MŠ)
–– Halalovka (pri bytovke 24)

–– 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 (trávnatá plocha pri schodoch, resp. začiatok ul.)

–– Dolný Šianec – Krátka (zákruta RD č. 1)
–– 28. októbra (na rázcestí s Ulicou Dlhé Hony)
–– Beckovská (na rázcestí s Ul. 28. októbra)
–– Družstevná (koniec ulice, pred domom č. 1)
–– 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)

–– Pod Komárky (námestie)
–– Nozdrkovce (otoč autobusu oproti domu č. 21/1934)
–– J. Zemana (2 – 4/2394 – nádoba na sklo)
–– Záhumenská (autobusová zastávka – OTOČ)
–– Električná (za autobus. zast. pri smetných nádobách)
–– Horný Šianec (trávnatá plocha medzi domami 13 a 15)

–– Stromová (pred MŠ)
–– 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)

–– 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)

–– 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

–– 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)

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

–– 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)

–– 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 tel. 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)

Do VOK nie je možné ukladať
elektroodpad, vyradené batérie
a akumulátory, žiarivky, železný
šrot ani iné nebezpečné odpady. Môžete ich vyložiť ku kontajnerom, odvoz zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a. s.
Pneumatiky podľa zákona
o odpadoch nie sú súčasťou komunálnych odpadov, a preto ich

počas upratovania nie je možné
odovzdávať. Občania ich môžu
odovzdať bezplatne u distribútorov a v pneuservisoch.
Aj počas upratovania sú
otvorené tri zberné dvory –
na Zlatovskej, na Soblahovskej
a na Ulici K zábraniu. V nich je
možné odovzdať druhy odpadu
podľa platného Všeobecne zá-

väzného nariadenia č. 7/2016 o
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území mesta Trenčín, ktoré je uverejnené na www.
trencin.sk.
Prosíme občanov, aby dodržiavali označenie kontajnerov
a ukladali do nich len určený
odpad, a aby nevykladali od-

pad po odvezení kontajnerov.
Na disciplinovanosť pri ukladaní odpadu budú dohliadať
pracovníci
Marius Pedersen, a. s.,
a Mestskej
polície.
harmono

gram

