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MESTO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV

TRNAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

â

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany
tel.: 033 / 791 02 01, 791 02 02
web: www.zsvak.sk, e-mail: zsvak@zsvak.sk
Činnosti v oblasti životného prostredia:
l zásobovanie obyvateľstva, priemyslu, poľnohospodárstva a ďalších
spotrebiteľov pitnou vodou z verejných vodovodov v danej územnej
pôsobnosti
l odvádzanie a čistenie odpadových vôd vypúšťaných do verejnej
kanalizácie v danej územnej pôsobnosti
l prevádzkovanie, udržiavanie, opravovanie a ochrana vodných
zdrojov, verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní
odpadových vôd, s ktorými má spoločnosť právo hospodáriť
l podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - vývoz splaškov zo
žúmp a ich následné čistenie v čistiarni odpadových vôd
l poskytovanie služieb obciam za odplatu pri príprave a realizácii
výstavby vodovodov a kanalizácií budovaných z prostriedkov obcí
a pri prevádzkovaní vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd
vo vlastníctve obcí

MESTO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV

VÝSKUMNÝ ÚSTAV RASTLINNEJ VÝROBY
PIEŠŤANY (VÚRV)

â

Bratislavská 122, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 23 11, fax: 033 / 772 63 06
web: www.vurv.sk, e-mail: vurv@vurv.sk

Nezisková organizácia pre trvalo udržateľný život,
občianske aktivity a rozvoj demokracie v piešťanskom regióne

Hlboká 16, 92101 Piešťany
e-mail: propolis@propolis.sk
web: www.propolis.sk
Vydané z finančných prostriedkov EÚ
Tlač a grafická úprava: Re Public group s.r.o., Piešťany
Vydal: Pro Polis, n.o v spolupráci s Mestskou knižnicou,
Piešťanským informačným centrom a Mestom Piešťany
Vytlačené na recyklovanom papieri
Aktualizované v októbri 2004

Objekt SHMÚ, 919 31 Jaslovské Bohunice
tel.: 033 / 59 08 115
fax: 033 / 59 08 100
web: www.ekosur.sk, e-mail: ekosur@ekosur.sk
Činnosti v oblasti životného prostredia:
l projektová a výskumná činnosť v oblasti rádioaktívnych odpadov
l spracovanie rádioaktívnych odpadov
l sanácia rádioaktívneho a chemického znečistenia geosféry
l projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh
hydrogeologického prieskumu a geologického prieskumu životného
prostredia

ROSTA s.r.o.

AQ CHEM

â

â

Meštianska 3, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 774 25 02, 033 / 773 07 51
fax: 033 / 774 39 67
web: www.rosta.sk, www.usporne-vykurovanie.sk
e-mail: rosta@rosta.sk
dodávka a montáž tepelnej techniky a tepelných zdrojov do
2MW, UK a TUV pre organizácie i súkromné osoby
l dodávka a montáž plynoinštalácie, vodoinštalácie a kanalizácie
l dodávka a montáž solárnych systémov, tepelných čerpadiel
a alternatívnych zdrojov energie
l plynové kotly VIESSMANN a JUNKERS s extrémne nízkym
obsahom škodlivín, ktoré spĺňajú i celosvetovo najprísnejšie
požiadavky na ochranu životného prostredia a podmienky
ekologickej značky "Modrý anjel"
l firma je držiteľom oprávnení na dodávku a montáž
vyhradených technických zariadení (propán, bután, technické plyny,...)
l realizácia, obchod, servis a revízie

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, šp

â

â

Vedecko-výskumná organizácia Ministerstva pôdohospodárstva
Slovenskej republiky
Hlavná činnosť v oblasti životného prostredia:
l ekologické a alternatívne systémy rastlinnej výroby
l ochranné technológie obrábania pôdy
l na ústave je lokalizovaná Génová banka pre potreby SR

l

OZ Piešťany
Nábrežie I. Krasku č. 3/834, 921 01 Piešťany
Dispečing: tel.: 033 / 772 45 90
fax: 033 / 772 52 72
web: www.svp.sk, e-mail: dispecing.vah@svp.sk
Činnosti v oblasti životného prostredia :
l zabezpečenie účinnej ochrany vôd, vodných tokov
a vodohospodárskych diel
l sledovanie a vyhodnocovanie akosti vôd, vodných tokov, odberov
vôd a iného nakladania s vodami
l poradensko-konzultačná a lektorská činnosť v oblasti merania prietokov a ochrany životného prostredia
l vykonávanie laboratórnych a hydrometrických prác a posudkovej
činnosti pri sledovaní akosti vôd

EKOSUR

BOMAT s.r.o.

â

Hlavná 35, 922 01 Veľké Orvište
tel./fax.: 033 / 774 62 41, 0905 869 060
web: www.bomat.szm.com
Činnosti v oblasti životného prostredia:
l moderné trendy ekologickej recyklácie odpadov
l špecializuje sa na materiálové zhodnocovanie odpadu
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) v súlade
so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z. z. a s programom
Recyklačného fondu.

Environmentálna výchova a vzdelávanie sa realizuje
v rámci vyučovania v materských, základných a stredných
školách, mimo vyučovania i v oblasti mimoškolských
aktivít.
Deti a mládež získavajú poznatky o prírode, životnom
prostredí, buduje sa environmentálne povedomie
a poznanie.
Mimovyučovacie a mimoškolské aktivity - súťaže,
exkurzie, besedy, olympiády, rôzne projektové úlohy.

Staničná 43, 92101 Piešťany
tel.: 0903 / 713 878, fax: 033 / 774 40 59
l úpravovne vody pre domácnosť a priemysel

LABEKO s.r.o.

â

ENVIRONMENTÁLNA
VÝCHOVA
A VZDELÁVANIE

Krajinská cesta 2929, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 771 89 74
fax: 033 / 774 14 77
web: www.labeko.sk, e-mail: labeko@nextra.sk
Činnosti v oblasti životného prostredia:
l environmentálne analýzy
l hygienická kontrola
l oblasť pracovného ovzdušia

Mierová 20, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 774 22 61
e-mail: zivaplaneta@changenet.sk
ochrana prírody a krajiny, agroenvironmentálne programy
l ochrana mestskej zelene a praktická starostlivosť o ňu
l mapovanie prírodných biotopov v okolí Piešťan
l zapájanie sa do celoslovenských aktivít na ochranu
vysokých pohorí Slovenska
l vydávanie environmentálnej literatúry
l

SLOBODA ZVIERAT - REGIONÁLNE CENTRUM PIEŠŤANY

â

Útulok a karanténna stanica: Priemyselná 12, 921 01 Piešťany
Kancelária: Mudroňova 40, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 98 31, 0903 207 306
web: www.utulok-piestany.sk
e-mail: utulok@utulok-piestany.sk
Otváracie hodiny:
pondelok - nedeľa: 8.00h - 16.00h
l ochrana práv zvierat a všetkého živého na Zemi
l vzdelávanie, osvetová činnosť
l priama praktická záchrana zvierat

STREDISKO EKOLOGICKEJ VÝCHOVY ZRNKO

MESTSKÁ KNIŽNICA

â

â

Zavretý kút 4882, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 762 73 35
web: www.fns.uniba.sk/zp/szopk/piestany
l netradičné metódy ekologickej výchovy a environmentálna
výchova v teréne
l spojenie poznávania a konkrétnej práce v chránenom území
l zavádzanie separovania papiera a bioodpadu na základných
a stredných školách v Piešťanoch

Žilinská cesta 19, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 774 40 40
web: www.ekosolar.sk, e-mail: korvin@ekosolar.sk
Činnosti v oblasti životného prostredia:
l požiadavky v oblasti výroby, predaja a dodávky solárnych
zariadení i jednotlivých komponentov, odborná konzultácia

â

Aktivity mimovládnych organizácií
environmentálneho zamerania
a iných inštitúcií
v oblasti životného prostredia

EKOSOLAR

â

ŽIVÁ PLANÉTA, občianske združenie

PRO POLIS, nezisková organizácia pre trvalo udržateľný život,
občianske aktivity a rozvoj demokracie v regióne

â

Hlboká 16, 921 01 Piešťany
web: www.propolis.sk, e-mail: propolis@propolis.sk
presadzovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja
ochrana a presadzovanie záujmov obyvateľov mesta pri príprave
takých aktivít, ktoré majú vplyv na životné prostredie
l vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia
l
l

Školská 19, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 77 25 982 , fax: 033 / 77 22 390
web: www.kniznica.sk, e-mail: kniznica@kios.sk
Otváracie hodiny:
Oddelenie pre dospelých čitateľov:
pondelok - piatok:
8.30 h - 20.00 h
Oddelenie pre deti a mládež:
pondelok - piatok:
8.30 h - 18.00 h
Internet stredisko:
pondelok - piatok:
8.00 h - 20.00 h
požičiavanie literatúry z oblasti životného prostredia
l realizácia vzdelávacích podujatí pre študentov základných
a stredných škôl a verejnosť
l besedy a stretnutia s autormi kníh z oblasti životného prostredia
l tvorivé dielne, kvízy a iné ...
l

EURÓPSKA ÚNIA
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

â

Európska únia zohráva dôležitú úlohu v oblasti ochrany
životného prostredia, pretože znečisťovanie nerešpektuje
hranice štátov. Bez spoločných riešení by sa len veľmi ťažko
hľadala odpoveď na mnohé environmentálne problémy
v Európe.
EÚ prijala viac ako 200 smerníc v oblasti ochrany životného
prostredia, ktoré sa uplatňujú vo všetkých členských krajinách
EÚ. Väčšia časť týchto smerníc je zostavená tak, aby sa predišlo
znečisťovaniu vzduchu a vody a podporovala sa likvidácia
odpadu. Dohľad nad výrobnými procesmi, ktoré produkujú
zdraviu škodlivé látky a ochrana prírody sú ďalšie prioritné
oblasti. EÚ chce, aby sa doprava, priemysel,
poľnohospodárstvo, rybárstvo, výroba energie a cestovný ruch
organizovali a rozvíjali v súlade s trvalo udržateľným rozvojom.
Naše ovzdušie je už čistejšie vďaka rozhodnutiu EÚ v 90-tych
rokoch zaviesť katalyzátory do všetkých áut a zbaviť sa olova,
ktoré sa pridávalo do benzínu.
Európska únia v roku 1993 založila Európsku agentúru
pre životné prostredie so sídlom v Kodani. Agentúra
zhromažďuje informácie o stave nášho životného prostredia,
a tým umožňuje zavádzať ochranné opatrenia a zákony na
jeho ochranu.
www.eea.eu.int - na tejto internetovej stránke sú zhrnuté
všetky informácie o životnom prostredí, ktoré sú dostupné
v slovenčine.
Možnosti čerpania finančných prostriedkov z fondov
EÚ na podporu financovania environmentálnych
projektov
www.strukturalnefondy.sk - Sektorový operačný
program Priemysel a služby
www.euroenviro.sk - na tejto internetovej stránke je
možné získať informácie a zorientovať sa v systéme fondov EÚ
pre oblasť životného prostredia a o možnostiach ich využitia na
financovanie environmentálnych projektov v podmienkach SR.

PIEŠŤANY

MESTO
A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV

OBČAN80x21.MON

23.12.2004 9:55

Stránka 2

MESTO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE OBČANOV

â

Život mesta je veľmi úzko prepojený na jeho prírodné
ekosystémy (pôdu, vodu, vzduch), ekonomicko-sociálne
zázemie, materiálne potreby, technické služby,
zdravotnícke a sociálne služby, kultúru, vzdelanie, vedu,
spoločenské a športové aktivity.
Kvalita života každého z nás úzko súvisí s kvalitou
životného prostredia. Jeho znižovanie sa neprejavuje
iba ochudobňovaním bohatosti a pestrosti rastlinných
a živočíšnych druhov v prírode, teda v biodiverzite, ale
má nepriaznivé dôsledky aj na zdravotný stav človeka,
na skracovanie priemernej dĺžky života a negatívne
vplýva i na psychiku ľudí.

Čo môže urobiť občan ?
Každý by mal svojím osobným príkladom pozitívne
vplývať na životné prostredie v rodine, v práci, v škole,
ktorú navštevuje jeho dieťa, v meste, v ktorom žije.
Naučiť sa rešpektovať a v práci realizovať zásady
trvalo udržateľného rozvoja.

l

l

Čo je trvalo udržateľný rozvoj ?
Obzrite sa okolo seba. To všetko, čo vidíte, čo
ovplyvňuje náš život, čo máte radi a k čomu máte vzťah,
sa týka aj trvalo udržateľného rozvoja.
Zdravie našich detí, množstvo a kvalita vody v potoku za
domom, zdravotná nezávadnosť potravín, starostlivosť
o starších ľudí, nástroje rozhodovania v našom meste,
množstvo vytváraných pracovných miest - to všetko je
závislé na tom, či sa trvalo udržateľný rozvoj stane aj vecou
nášho záujmu.
Trvalo udržateľný rozvoj nie je o politikoch, je o nás
samých, o našom záujme riešiť celospoločenské
problémy. Preto úzko súvisí s kvalitou nášho života
v budúcnosti.
Trvalo udržateľný rozvoj je taký rozvoj ľudskej
spoločnosti, ktorý dokáže naplniť potreby súčasnej
generácie bez toho, aby ohrozil splnenie potrieb
generácií nasledujúcich.
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Ďalšie platné predpisy

DÔLEŽITÉ ÚRADY
MESTSKÝ ÚRAD

â

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Spojovateľka, tel.: 033 / 776 51 11, 311
web: www.piestany.sk, e-mail:msu@piestany.sk

Odbor správy - Referát životného prostredia
vedúci referátu, tel.: 033 / 776 52 40
a) rieši úlohy týkajúce sa životného prostredia na území mesta v
oblastiach:
l komplexné riešenie problematiky životného prostredia
l odpadové hospodárstvo
l Zberné stredisko odpadov
l zeleň a ochrana prírody a krajiny
l vodné hospodárstvo a ochrana vôd
l čistota mesta
l pôdohospodárstvo a ochrana pôd
l chov domácich zvierat
b) vykonáva výkon štátnej správy v oblasti:
l ochrany prírody a krajiny - vydávanie súhlasu na výrub drevín
l odpadového hospodárstva - prejednávanie priestupkov
l vodného hospodárstva a ochrany vôd - povoľovanie vodných
stavieb - studní pre fyzické osoby
l ochrany ovzdušia - povoľovanie stavby a užívania malého
zdroja znečisťovania ovzdušia
l rybárstva - vydávanie rybárskych lístkov

Komisia Mestského zastupiteľstva pre ochranu
životného prostredia
tajomník, tel. 033 / 776 54 20
Spracúva a predkladá stanoviská ku všetkým dôležitým aktivitám
a zámerom mesta a v meste, ktoré ovplyvňujú životné prostredie,
predovšetkým v oblasti odpadového a vodného hospodárstva,
ochrany ovzdušia, starostlivosti o zeleň, ochranu prírody a krajiny,
pamiatkovej starostlivosti.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Piešťany
v oblasti životného prostredia
O vykonávaní deratizácie na území mesta Piešťany
l O podmienkach držania psov
l O čistote mesta l O odpadoch
l O zeleni l O ochrane ovzdušia
l

l ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich
živočíchov a voľne rastúcich rastlín, rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
l ochrany ovzdušia
l ochrany ozónovej vrstvy Zeme
l odpadového hospodárstva, obalov a odpadov z obalov
l prevencie závažných priemyselných havárií
l posudzovania vplyvov na životné prostredie

Parkový poriadok mestského parku v Piešťanoch
l Program starostlivosti o dreviny
l Program odpadového hospodárstva mesta Piešťany
l Koncepcia separovaného zberu komunálneho odpadu na území mesta
l

Bližšie informácie získate:

v Klientskom centre MsÚ Piešťany
tel.: 033 / 776 53 08
e-mail: klientskecentrum@piestany.sk
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

7.30 h - 15.30 h
7.30 h - 15.30 h
7.30 h - 17.30 h
7.30 h - 15.30 h
7.30 h - 13.00 h

KRAJSKÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
V TRNAVE

â

na príslušnom

Referáte životného prostredia - Odbor správy MsÚ
Piešťany

â

Krajinská cesta 13, 921 28 Piešťany
tel.: 033 / 776 12 00, 776 12 01, 776 12 34
Úradné hodiny:
pondelok: 8.00 h - 11.30 h, 12.30 h - 15.00 h
utorok:
8.00 h - 11.30 h, 12.30 h - 15.00 h
streda:
8.00 h - 11.30 h, 12.30 h - 16.00 h
štvrtok:
8.00 h - 11.30 h, 12.30 h - 15.00 h
piatok:
8.00 h - 11.30 h, 12.30 h - 14.00 h
Obvodný úrad je prvostupňovým orgánom štátnej správy vo veciach
starostlivosti o životné prostredie na úseku:
l vodného hospodárstva
l ochrany akosti množstva vôd a ich racionálneho využívania
l ochrany prírody a krajiny

â

Kollárova 8, 917 77 Trnava
Tel: 033 / 556 42 50, 033 / 556 42 51
Fax: 033 / 551 38 71
web: www.ku-trnava.sk

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

â

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
tel.: 048 / 413 51 31
fax: 048 / 423 04 09
web: www.sazp.sk
Hlavná činnosť:
vykonáva poradenskú a odborno-metodickú činnosť
l prostredníctvom svojho zástupcu plní funkciu národného
ohniskového bodu Európskej environmentálnej agentúry
a je národným uzlom Európskej informačnej a pozorovacej siete EIONET
l integrovaná starostlivosť o krajinu
l tvorba a ochrana krajiny, program obnovy dediny, odpadové hospodárstvo
l hodnotenie stavu životného prostredia a environmentálna regionalizácia
l činnosti v oblasti mimoškolskej environmentálnej výchovy vychádzajúce z opatrení štátnej koncepcie uceleného systému vzdelávania
verejnosti k ochrane životného prostredia
l praktické realizácie environmentálnych programov stredísk
environmentálnej výchovy ako výchovnovzdelávacích zariadení agentúry

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
tel.: 048 / 413 51 31, fax: 048 / 423 04 09
web: www.sazp.sk
organizačná jednotka ŠOP SR:
Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty
Pažitná ul. 84, 917 01 Trnava
tel.: 033 / 553 68 18, 0903 563 109
fax: 033 / 553 66 15
e-mail: m.karpaty@sopsr.sk
Stránkové hodiny:
streda 14.00 h - 18.00 h

Hlavná činnosť:
ochrana a regulácia obchodu s ohrozenými druhmi voľne
žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín, rybárstva
s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
l ochrana ovzdušia
l ochrana ozónovej vrstvy Zeme
l kontrola odpadového hospodárstva, obalov a odpadov z obalov
l prevencia závažných priemyselných havárií
l posudzovanie vplyvov na životné prostredie

v Piešťanskom informačnom centre

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY (ŠOP SR)

l

tel.: 033 / 7765 420 - 422
e-mail : zivotne@piestany.sk
web: www.piestany.sk
Pribinova 2, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 771 96 21-3
web: www.pic.piestany.sk,
e-mail: info@pic.piestany.sk

l odborné vzdelávanie a školiace aktivity v oblasti environmentálnej
legislatívy, ochrany a tvorby životného prostredia
l osvetová činnosť

Hlavná činnosť:
l územná ochrana
l druhová ochrana rastlín a živočíchov
l ochrana anorganických častí prírody
l ochrana drevín a biotopov
l medzinárodná spolupráca
l výchova a vzdelávanie

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

â

Karloveská 2, 842 22 Bratislava
tel.: 02/ 654 22 408
fax: 02/602 92 525
web: www.sizp.sk, e-mail: sizp@sizp.sk

INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

â

Prievozská 30, 821 05 Bratislava
tel.: 02/534 17 764
fax: 02/534 17 764
e-mail: izpba@sizp.sk
Hlavná činnosť inšpektorátu:
l vykonávanie kontroly dodržiavania legislatívnych ustanovení v oblasti životného prostredia
l ukladanie pokút a opatrení na nápravu

ENVIRONMENTÁLNE
PODNIKANIE
SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY, príspevková organizácia

â

Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
tel.: 02/ 59 56 11 11
web: www.enviro.gov.sk, e-mail: info@enviro.gov.sk
Hlavná činnosť:
l vypracúva koncepciu starostlivosti o životné prostredie
l riadi výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o životné
prostredie, vrátane posudzovania vplyvov na životné prostredie
l vykonáva štátnu správu v rozsahu uvedenom v osobitných
predpisoch a hlavný štátny dozor vo veciach životného prostredia
l riadi Slovenskú inšpekciu životného prostredia
l podporuje environmentálnu výchovu a vzdelávanie
l rozvíja s týmto zameraním propagačnú, edičnú a dokumentačnú činnosť
l podieľa sa na odbornej príprave zamestnancov odborov
životného prostredia krajských úradov a okresných úradov
a zamestnancov Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Valová 1919/44, 921 39 Piešťany
tel.: 033 / 772 45 01,fax: 033 / 772 69 46
e-mail: smp@smp.piestany.sk
Činnosti v oblasti životného prostredia:
l čistenie mestských komunikácií (zametanie ulíc) a verejných
priestranstiev (námestia, trávnaté plochy) vrátane ich stavebných
súčastí, ako sú čakárne MHD, lavičky
l správa a údržba mestskej zelene (kosenie trávnikov, orezávanie
stromov, strihanie kríkov, hrabanie lístia), vrátane jej stavebných
častí ako sú ihriská, pieskoviská, fontány, záhradná architektúra
l zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu z údržby
verejnej zelene

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

â

PETMAS – ONYX s.r.o.

â

Valová 44, 921 01 Piešťany
tel.:033 / 774 19 54
fax: 033 / 774 42 42
web: www.mariuspedersen.sk
e-mail: piestany@mariuspedersen.sk
zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu
l realizácia triedeného zberu komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty ....)
l vývoz odpadu z veľkoobjemových kontajnerov
HNK systém 9 - 30 m3 VOK systém 5 - 7 m3
l zber a preprava nebezpečného odpadu mobilným Eko-skladom
l zabezpečenie, rozvoz, oprava, výmena a hygiena nádob na odpad
l

l

Slovenská inšpekcia životného prostredia je odborný kontrolný
orgán, ktorý vykonáva štátny dozor a ukladá pokuty vo veciach
starostlivosti o životné prostredie, vykonáva miestnu štátnu správu
na úseku integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného
prostredia.

Do zberného strediska je možné ukladať:
l vytriedené zložky komunálneho odpadu: sklo, papier,
plasty, kovy, železo
l vyradené elektrické a elektronické zariadenia
l chladničky, pračky, televízory
l nebezpečný odpad - autobatérie, žiarivky, oleje, farby, lepidlá
l veľkoobjemový odpad - nábytok, koberce
l odpad z údržby zelene - lístie, tráva, konáre, drobný
stavebný odpad

Občania majú v meste viacero možností ako separovať odpad.
Na sídliskách je možné ukladať do nádob na separovaný zber
odpadu, papier do modrých kontajnerov, sklo do zelených, plasty
do žltých kontajnerov, resp. zvonov na zber plastov.
V rodinných domoch do nádoby na separovaný zber papiera
a plasty. Nádoby sa vyvážajú podľa harmonogramu, ktorý
dodáva do domácností vývozca alebo ho možno získať i na
mestskom úrade. Sklo z rodinných domov je možné ukladať do
zelených kontajnerov rozmiestnených na sídliskách alebo ho
odviezť do zberného strediska situovaného na ulici Pod
Párovcami pri letisku.

ZBERNÉ STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

â

Pod Párovcami 182, 921 01 Piešťany
tel.:033 / 774 92 40
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok : 6.30 h - 11.30 h, 12.30 h - 18.00 h
sobota :
8.00 h - 13.00 h
v období od 1.11. do 28.2. otvorené do 17.00 h

ZBERNÉ SUROVINY

â

Mojmírova 35, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 762 58 66
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 7.30 h - 12.00 h, 12.30 h - 14.30 h
l vykupujú papier, farebné kovy

ZBERNÉ SUROVINY KOVOŠROT BELICA s.r.o.

â

Mlynská 8 (bývalá sódovkáreň), 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 26 58, 0905 548 574
Otváracie hodiny:
pondelok, utorok, štvrtok, piatok: 8.30 h - 15.30h
streda: 8.30 h - 16.30 h
l vykupujú papier, farebné kovy a železo

VÝKUP ŽELEZA A FAREBNÝCH KOVOV

â

Žilinská ul. (pri letisku), 921 01 Piešťany
tel.: 0903 130 082
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok: 8.00 h - 15.00 h

