
Ing. Richard Ščepko     www.richardscepko.sk  

Poslanec mestského zastupiteľstva v Trenčíne     www.scepko.blog.sme.sk 

tel.:       0911 769 186     www.mestskezasahy-tn.sk 

e-mail: richard.scepko@gmail.com       

      

        

       

       Strana: 1 / 4 
 

Podnety cez VMČ Stred               8. júna 2020 

 

 

1. 28. Októbra – BIO nádoby pri tržnici. Opätovne sa chcem spýtať ohľadom smetných nádob určených pre 

tržnicu pri Družbe. Keďže ide prevažne o zeleninový, ovocný a kvetový trh, nebolo by možné zvýšiť pomer 

nádob na BIO odpad oproti nádobám na zmesový odpad? Na obrázku nižšie vidieť ich nepomer. Zároveň 

prikladám fotografie z utorkového trhu, kde bio odpad končí v komunálnom odpade. Triedenie BIO odpadu má 

ešte stále svoje nedostatky, preto sa chcem spýtať, či je možné: 

A) Premiestniť BIO nádoby bližšie k predajcom (vymeniť ich s nádobou na zmesový odpad) 

B) Požiadať predajcov o podpis (aspoň) čestného vyhlásenia, že budú BIO odpad vhadzovať do nádob na to 

určených 

C) Vytvoriť a rozdať letáčik s informáciami ohľadom BIO odpadu a podporiť správne triedenie. Zároveň zvýšiť 

povedomie predajcov. 

D) Je možné od novej sezóny sankcionovať predajcov za nedodržiavanie triedenia odpadu? Rád by som sa 

tomu však vyhol opatreniami spomínanými vyššie.     
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2. Legionárska ulica – pri Letisku. Na fotografii nižšie je priestor, ktorý podľa katastra patrí TSK. Chcel by som sa 

spýtať, či je možné po prípadnej dohode s TSK vyčleniť priestor pre nádoby na triedený odpad (Papier, plasty, 

kovy, sklo, viaczložkové obaly). Evidujem už dve žiadosti od obyvateľov, ktorí v tejto lokalite bývajú (pri letisku). 

Takto umiestnené nádoby by boli dostupné aj pre obyvateľov Tr. Biskupíc bývajúcich pri diaľničnom privádzači. 

 

 
 

3. Chodník na Ulici 1. Mája pred kostolom. Chcel by som poorosiť o opravu časti chodníka, ktorý je priamo pred 

vstupom do kostola. Hlavne starší ľudia majú problém zostúpiť na chodník pri vychádzaní z kostola. Sám som 

bol svedkom toho, kde si staršia pani takmer vyvrtla členok. Fotografiu aktuálneho stavu prikladám nižšie. 
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4. Vajanského ulica – betónové zábrany na chodníku. Spustením parkovacej politiky už nie je možné parkovať na 

chodníku pre ODA tak, ako to bývalo v minulosti. Chcel by som poprosiť o odstránenie betónových zábran na 

chodníku pre ODA (prikladám fotografiu). 

 

 
 

5. Odstránenie lavičky vo vnútrobloku na Inoveckej. Podľa obyvateľov  domu s číslom 1146 na Inoveckej ulici 

bola po vybudovaní parkoviska odstránená lavička, ktorú si na vlastné náklady osadili jej obyvatelia (bolo to 

dňa 17.5. 2020). Chcel by som poprosiť o navrátenie tejto lavičky. V prípade potreby viem poskytnúť kontakt 

na danú osobu. 

6. Legionárska ulica. Na fotografii nižšie je možné vidieť hromadenie bio odpadu (konáre, pokosená tráva, 

haluziny a pod.) v areály súkromného pozemku. Chcem sa spýtať, či na takéto skladovanie je možné, alebo 

podlieha určitým pravidlám o skladovaní odpadu. Prípadne, či takéto zavážanie bio odpadom umožnuje 

legislatíva. 

 

                                               V prípade otázok a spresnení som samozrejme opäť k dispozícií.         
 Ďakujem veľmi pekne. 

 

Ing. Richard Ščepko 
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