
VYHODNOTENIE  JARNÉHO UPRATOVANIA 2020 
 

V termíne od 16.5.2020 do 27.06.2020 prebiehalo na území Mesta Trenčín „ Jarné 
upratovanie 2020 “, ktorého rozsah bol určený v obojstranne schválenom harmonograme 
jarného upratovania. Jarné upratovanie prebiehalo výlučne počas sobôt a pôvodne 
naplánovaný harmonogram musel byť zmenený z dôvodu pandemickej situácie COVID. 
 
Zhodnotenie a zneškodnenie odpadov : 

• Biologicky rozložiteľný odpad bol zhodnotený na kompostárni biologicky 
rozložiteľných odpadov v Trenčíne. 

• Objemný odpad bol zneškodnený uložením na skládke Spoločnosť Stredné Považie, 
a.s. „Luštek“ Dubnica nad Váhom.  

• Nebezpečné odpady, OEEZ boli dočasne uložené v skladoch nebezpečných 
odpadov v Trenčíne, na ulici Zlatovská 2200 a následne odvezené  na zhodnotenie a 
zneškodnenie.  

 
Na jednotlivých stanovištiach boli umiestnené 2 kusy veľkoobjemových kontajnerov, do 

ktorých bolo možné ukladať biologicky rozložiteľný odpad a objemný odpad. Aby nedošlo 
k miešaniu jednotlivých zložiek odpadu, znehodnocovaniu biologicky rozložiteľného odpadu, 
prípadne aby do kontajnerov neboli umiestňované nepovolené druhy odpadov, na každom 
stanovišti bol počas celej doby pristavenia kontajnerov zodpovedný zamestnanec Marius 
Pedersen, a.s. Trenčín, ktorý koordinoval celý systém odberu odpadu na danom stanovišti.  

Vývozy veľkoobjemových kontajnerov: 
- Počet stanovíšť:                      85 
- Počet vývozov – objemný odpad                  134 
- Počet vývozov – biologicky rozložiteľný odpad              89 

 
Zozbierané množstvá odpadov v t : 

- Obaly obsahujúce nebezpečné látky                 6,865              
-    Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky        1,785 
-     Vyradené elektrické a elektronické zariadenia                                9,538                 
- Biologicky rozložiteľný odpad                         127,56 
- Objemný odpad                                      224,38 
- Ostatné nebezpečné odpady                         1,51015               
- Spolu                 371,638 

 
Celkové náklady na jarné upratovanie 2020                             29 142,57 € 
      
      Jarné upratovanie Mesta Trenčín prebehlo bez výraznejších problémov.  
 
Touto cestou sa chceme všetkým občanom i organizáciám, ktorí sa zapojili do tejto 
akcie srdečne poďakovať ! Ďakujeme tiež za dodržiavanie pravidiel a veríme, že 
v podobnom duchu prebehne aj jesenné upratovanie. 
 
Útvar stavebný a životného prostredia 
V Trenčíne 4.8.2020 
 

 

 



 

História vyzbieraných množstiev odpadu počas jednotlivých upratovaní 

Obdobie  Bioodpad v( t)  Objemný 
odpad  v (t) 

Spolu ostatné v (t)   Celkom za upratovanie v (t)  

Jeseň 2014 126,74 174,84 17,033 318,613 

Jar 2015 104,7 270,82 20,004 395,524 

Jeseň 2015 126,71 130,5 13,937 271,147 

Jar 2016 140,67 228,505 18,266 387,441 

Jeseň 2016 159,44 183,11 13,156 355,706 

Jar 2017 148,41 236,94 26,461 411,811 

Jeseň 2017 140,37 162,20 11,992 314,562 

Jar 2018 137,39 239,86 14,1 391,35 

Jeseň 2018 173,76 177,34 16,723 367,823 

Jar 2019 146,44 195,40 19,352 361,192 

Jeseň 2019 156,45 201,92 16,578 374,958 

Jar 2020 127,56 224,38 19,698 371,638 

 
 

 


