Obec Svätý Peter
Obecný úrad
Hlavná 2, 946 57 Svätý Peter
Vážení občania!
Kontajnery na zber plastov budú postupne odstránené zo stanovíšť a z toho dôvodu,
v priebehu mesiaca máj začneme zbierať plasty vo vreciach.
Preto Vás žiadame, aby ste do vriec ktoré ste dostali zbierali PET fľaše všetkých farieb stlačené na
minimum bez vrchnáčikov. V určený deň zberu vyložíte vrecia s plastom pred svoj dom. Plasty
s vrecom zoberieme a zároveň Vám necháme vrece na ďalší zber.
Termín zberu plastov bude : 14. mája a 11. júna 2019 – z ulíc: Hurbanovská, Hlavná, Mierová,
Severná, Dulovská, Mudroňovská, Krátka, Dolná, Horná, Cintorínska, Poľná, Malá, Široká,
Rozmarínová, Marcelovská
15 mája. a 12. jún 2019 – z ulíc: Školská, Podzáhradná, Úzka, Robotnícka, Pivničná, Nová, ul.
Zichyho, ul. J. Kossányiho, Tulipánová, Dlhá, Budovateľská, Pionierska, Agátová
V druhom polroku Vám poskytneme podrobnejšie informácie o pripravovaných zmenách v
triedení a zbere odpadu.
Ďakujeme že triedite !

Tisztelt lakosok!
A műanyaggyűjtő konténereket fokozatosan el fogjuk távolítani a lerakó helyekről, mivel májusi
hónap folyamán a műanyag üvegeket elkezdjük zsákokba gyűjteni.
Ezért kérjük Önöket, hogy a PET palackokat azokba a zsákokba szíveskedjenek gyűjteni, amelyeket
kaptak, mégpedig kupak nélkül és a lehető legjobban összepréselve. Az előre meghatározott
napokon az összegyűjtött PET palackokkal tele zsákot helyezze a ház elé. A zsákokat
összegyűjtjük, és hagyunk Önnek zsákot a következő gyűjtésre.
Az időpontok, amelyen elszállítjuk Öntől a műanyag palackokat:
2019. május 14 és június 11 - Hurbanovská, Hlavná, Mierová, Severná, Dulovská,
Mudroňovská, Krátka, Dolná, Horná, Cintorínska, Poľná, Malá, Široká, Rozmarínová,
Marcelovská utcákból.
2019. május 15 és június 12 - Školská, Podzáhradná, Úzka, Robotnícka, Pivničná, Nová, ul.
Zichyho, ul. J. Kossányiho, Tulipánová, Dlhá, Budovateľská, Pionierska, Agátová utcákból.
A szelektív hulladékgyűjtést érintő további változásokról a második félévben nyújtunk bővebb
tájékoztatást.
Köszönjük, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot!
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