Premeny prevádzky v Devínskej Novej Vsi
Prevádzka kalového a plynového hospodárstva pri ČOV v Devínskej Novej
Vsi zabezpečuje v rámci ostatných
prevádzok spoločnosti BIONERGY, a.
s., priemerne 3,5 percenta všetkých
technologických činností a výkonov
a je našou najmenšou prevádzkou.
Bez ohľadu na dosahované výkony
a jej vek, blížiaci sa k tridsiatke, uskutočnil sa na prevádzke v posledných
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