OBECNÝ ÚRAD/MESTSKÝ ÚRAD BOROVCE, ČERVENÍK,
DRAHOVCE, DUBOVANY, KRAKOVANY, LEOPOLDOV, OČKOV,
PEČEŇADY, RAKOVICE, RATKOVCE, SASINKOVO, TRAKOVICE,
TREBATICE, VESELÉ
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Plastová nádoba (slúži na zber kovov)
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Zberová nádoba nesmie obsahovať : kovy znečistené surovinami.
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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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.

Informácie: Piešťany, Valová 44

tel.: 033/7741954
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