OBECNÝ ÚRAD ARDANOVCE, BANKA, BISKUPOVÁ, BLESOVCE,
DUCOVÉ, HORNÉ ŠTITÁRE, HAJNÁ NOVÁ VES, HUBINA ,
KOPLOTOVCE, KRTOVCE, LUŽANY, LIPOVNÍK, MALÉ RIPŇANY,
MORAVANY NAD VÁHOM, NITRIANSKA BLATNICA, RADOŠINA,
RATNOVCE, OREŠANY, SOKOLOVCE ,SVRBICE, ŠALGOVCE,
URMINCE, VEĽKÉ DVORANY, VOZOKANY
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v spolupráci so spoločnosťou
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Stredisko Piešťany
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rok 2022
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Termín odvozu kovov

Termín odvozu kovov

Kovy - 1100 l

Kovy - 1100 l
14. piatok
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8. piatok
20. piatok
-

Január
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Plastová nádoba (slúži len na zber kovov)

Plastová nádoba (slúži len na zber kovov)

Zberá sa:

Zberá sa:

Kovové obaly – vyčistené konzervy z kompótov a potravín, nápojové plechovky, kovové
výrobky a súčiastky, železo, hliník a pod.
Nezberá sa: kovové obaly znečistené potravinami, tetrapakové obaly, veľké a ťažké kovové časti,
ktoré môžu poškodiť nádobu; kovové obaly od nebezpečných látok, farieb, sprejov a pod.
Zberová nádoba nesmie obsahovať : kovy znečistené surovinami.
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Prosíme Vás o dôkladné triedenie odpadov, prispievate tým k ochrane životného prostredia
a úspore dôležitých druhotných surovín. Za Vašu spoluprácu a účasť pri triedení odpadov Vám
ďakujeme.
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Informácie: Piešťany, Valová 44
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tel.: 033/7741954
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