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Obec Stráňany

Od: Peter Čerkala <hekosro@gmail.com>
Odoslané: 15. apríla 2020 15:49
Komu: obecstranany@slnet.sk
Predmet: Zber elektroodpadu 22. apríla 2020 (streda) v čase o 10:30 hod. - 17. týždeň
Prílohy: Stráňany.doc

Prosím o potvrdenie doručenia mailu - schválenie zberu. Ďakujem.  

 

   
Dobrý deň prajem pani starostka, 

 

na základe nášho telefonického rozhovoru, Vám zasielam leták na zber elektroodpadu vo 

Vašej obci,  

ktorý sa uskutoční dňa:  
 

22. apríla 2020 (streda) v čase o 10:30 hod.  - 17. týždeň 

  

Prosím o propagáciu aj vyhlásením v obecnom rozhlase.  

Relácia (leták) k vyhláseniu v obecnom rozhlase sa nachádza v prílohe tohto mailu  

a je vo "word" súbore (.doc). 

 

Prosím o ospravedlnenie možného krátkeho meškania príchodu našich pracovníkov do 

obce. 

 

Naši pracovníci sa najprv ohlásia na obecnom úrade aj kvôli usmerneniu ohľadom zberu,  

kde ich prosím informujte o všetkých uliciach (miestach), možného výskytu 

elektroodpadu v obci. 

Následne na to pôjdu vykonať zber od domu k domu (priamo od obyvateľov)  

a až potom zozbierajú elektroodpad zo zberného miesta ak ho budete mať. 

  

Je však potrebné podotknúť, že naši pracovníci nemajú oprávnenie vstupovať  

bez ohlásenia na cudzí pozemok, preto Vás prosím upozorniť občanov,  

že naši pracovníci majú nápis ZBER a SPRACOVANIE ELEKTROODPADU  

s logom našej spoločnosti na svojom oblečení ako aj na vozidle s ktorým elektroodpad 

zbierame.  

Zabráni sa tak nelegálnemu odobraniu elektroodpadu neoprávnenými osobami či 

spoločnosťou.  
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Ponúkame bezodplatný odber, prepravu a spracovanie elektroodpadov. 

Vyzbieraný elektroodpad spracovávame na našej prevádzke v Šarišských Michaľanoch. 

Súčasťou ponuky je bezplatné poskytnutie pracovníkov na nakládku  

a zber elektroodpadu po obci (zber od domu k domu viď. prílohu),  

bezplatná preprava a spracovanie. Elektroodpad vyvezieme aj z pivníc či povál. 

 

Všetky povolenia a autorizácie našej spoločnosti nájdete na našej stránke: 

http://www.heko.sk/autorizacie.php 

  

Ďakujem. 
 
--  
S pozdravom 
 
Ing. Peter Čerkala, PhD. 
obchodný zástupca 
H+EKO, spol. s r.o., Košice 
Spišské námestie 3 
mobil: +421 915 492 511 
email: peter.cerkala@heko.sk  
email: hekosro@gmail.com  
 
 
Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú sú časťou tejto mailovej komunikácie sú spracúvané na vopr ed vymedzený ú čel v 
súlade s Nariadením Európskeho parlamentu  
a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri s pracúvaní osobných údajov a o vo ľnom pohybe takýchto údajov  
a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov.  
 


