
OBECNÝ ÚRAD      BLESOVCE, HAJNÁ NOVÁ VES, HORNÉ 
ŠTITÁRE, KRTOVCE, LIPOVNÍK, LUŽANY, LEOPOLDOV, 
NITRIANSKA BLATNICA, RADOŠINA, URMINCE, VEĽKÉ 

DVORANY, VOZOKANY 
 

 
v spolupráci so spoločnosťou 

   
Stredisko Piešťany 

 
r o k  2 0 2 3  

       T e r m í n  o d v o z u  z b e r o v é h o  s k l a  
 
 

 

 
 
1 100 l kontajner 
 
Sklo 
Zberá sa: prázdne sklenené poháre od zaváranín a sklené fľaše od nápojov. Všetko bez 

farebného rozlíšenia ako sklo zmiešané 
 
Nesmie  obsahovať:  žiarivky,  porcelán,  kovové  a plastové  uzávery  fliaš,  papier  
Ďalej nesmie obsahovať nečistoty (piesok, uhlie, kovy, cement, škváru, drevo, kožu, gumu 
a iné) 

 
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. 
 
 
 
 
Informácie:  Piešťany, Valová 44                        tel.: 033/7741954 
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