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OKIENKO PRIMÁTORA
Vážení spoluobčania,

naše
mesto
postupne opeknieva nielen vďaka
jarnej prírode, ale
aj vďaka Vám.
Statočne mnohí z
Vás zareagovali
na Výzvu k jarnému upratovaniu.
Veľmi si to vážim.
Treba sa pochválne vyjadriť k prístupu predsedov
s p o l o č e n s t iev
vlastníkov bytov,
ktorí zorganizovali predveľkonočnú brigádu v okolí svojich bytových
domov. Chcem sa poďakovať všetkým aktívnym
občanom, že si ctia čistotu a poriadok a nenechávajú to iba na „aktivačné služby“, s ktorými zatiaľ
nemôžeme byť úplne spokojní. Som rád, že mnohí
občania sa nespoliehajú len na to, že keď platia
dane, tak neporiadok po nás má upratať niekto iný,
teda mesto.
V oblasti zvyšovania aktivity našich občanov
vidím vhodný priestor na plnenie svojho poslania aj
zo strany občianskych výborov - výborov mestských častí.
Veľký problém naďalej pretrváva s mnohými
majiteľmi psov, ktorí nedodržujú pravidlá a značnou mierou prispievajú k nečistote najmä na
našich sídliskách. Žiaľ, mesto sa s tým zatiaľ
nevie vysporiadať.
Divoké skládky. Tie sa nám na pôvodných miestach podarilo zlikvidovať, ale vznikajú nové na
menej viditeľných miestach. Nie je to dobrá naša
vizitka. A náučný chodník? V iných mestách náučné chodníky sú nepoškodené desiatky rokov.
Vranov musí byť iný? Napriek jeho opätovnému
poškodeniu nevzdávame sa. Ba dokonca v spolupráci s vranovským Lesným závodom vybudujeme
pre zdravie našich občanov „kyslíkovú dráhu“, ktorá
bude slúžiť na upevnenie telesnej i duševnej kondície najmä pre tých záujemcov, ktorí sa radi pohybujú v zdravom prírodnom prostredí.
Apríl – Mesiac lesov a čistej prírody vrcholí a
pred nami je najkrajší mesiac v roku – máj.
Spoločne sa usilujme aj v tomto mesiaci venovať
viac úsilia pri úprave svojho okolia a pri udržiavaní
čistoty a poriadku v našom meste.
V máji nás čakajú významné podujatia, ktoré
súvisia s oslavami 1.mája, Dňa matiek, 65. výročia
oslobodenia spod fašizmu, beh mestom –
Vranovská desiatka a iné. Zvlášť sa tešíme na ukončenie rekonštrukcie Základnej školy na Sídlisku
Juh a na ukončenie prvej etapy úpravy centra
mesta.
Nech nás spoločné úspechy spájajú a motivujú
do realizácie ďalších zámerov v tomto roku.
PhDr. Tomáš Lešo

Spolupráca samospráv a mimovládnych organizácii

POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA
Dňa 31. marca 2010 bol v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PoľskoSlovenská republika podaný projekt s názvom Vytvorenie podmienok a začiatok spolupráce samospráv a mimovládnych organizácii Poľsko-Slovenského
pohraničia. Zámer projektu:
1. Modernizácia Mestského centra kultúry sa týka odstránenie statických chýb
(posilnenie statiky), úprava exteriéru aj interiéru budovy (okná, zateplenie),
prístavba, rekonštrukcia vodorovných konštrukcií.
2. Po ukončení modernizácie, ktorej súčasťou bude aj prístavba, sa v objekte
budú nachádzať nasledovné priestory, resp. zariadenia:
- priestory na ubytovanie (20 miest v 5 miestnostiach), budú slúžiť na ubytovávanie účastníkov spoločných kultúrnych akcií,
- čajovňa – miestnosť na posedenie, výmenu informácií, rozhovory, jednania
a pod.,
- interaktívna miestnosť – priestor na prezentácie, videoprojekcie, väčšie jednania a stretnutia,
- priestory na stále expozície ukážok histórie obidvoch partnerov, remeselných výrobkov a pod.,
- galéria – stála expozícia výtvarných diel našich a poľských umelcov,
- administratívny priestor – kancelária správcu budovy, príp. administratívneho pracovníka, malá recepcia,
- malá kuchyňa – zázemie čajovne,
- priestory na zabezpečenie technického chodu budovy – kotolňa,
- existujúca veľká sála – využitie na realizáciu kultúrnych podujatí v rámci
projektu a po ňom v zmysle trvalej udržateľnosti.
Z neinvestičných aktivít projektu budú zrealizované workshopy, semináre a
školenia zamerané na históriu, tanec (tradičný ľudový), gastronómiu, ktoré budú
realizované so žiakmi ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou.
Samotnému projektu predchádzalo podpísanie Zmluvy o spolupráci medzi mestami Vranov nad Topľou a Boguchwala v roku 2006. Zmluva bola podpísaná primátorom mesta Tomášom Lešom a primátorom Boguchwaly Vieslawom Dronkom.
Spolupráca sa orientovala na mobility žiakov zo ZŠ Lúčna a spoluprácu na projektoch s cieľom poznať kultúru, národov, spoznávanie školského prostredia. Veľa žiakov, ale aj ich rodičov získali nové poznatky z prostredia Boguchwaly a Poľska. Aj
zahraničná pracovná cesta primátora Tomáša Leša dňa 9.4.2010 v Boguchwale
bola zameraná na výmenu skúsenosti v oblasti spolupráce miest, projektoch cezhraničnej spolupráce s primátorom Boguchwaly Vieslawom Dronkom.
PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka ZŠ Lúčna
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Z ČINNOSTI MESTSKEJ POLÍCIE V ROKU 2009
Mestská polícia vo Vranove nad Topľou pozostáva z 13 policajtov, ktorí v minulom roku vykonali 1965 zákrokov. Z tohto
počtu bolo 1755 priestupkov a tie boli riešené následovne: 700
napomenutím, 998 blokovou pokutou, 43 vydaním bloku na
pokutu nezaplatenú na mieste a 14 priestupkov bolo odstúpených ODI vo Vranove nad Topľou. Na blokových pokutách
mestská polícia takto vybrala 15 383 €. Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o 3 102 €., teda o vyše 25%. Najviac priestupkov (až 1370) bolo zistených na úseku bezpečnosti a
plynulosti cestnej premávky, ďalších 274 priestupkov bolo
zaznamenaných pri porušení všeobecne záväzných nariadení mesta.
Pri objasňovaní dopravných priestupkov mestskí policajti
sprísnili parkovaciu disciplínu vodičov intenzívnejším využívaním technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového
vozidla tzv. „papuču“. Výrazne sa tým odstránili prieťahy pri
objasňovaní priestupku (zisťovanie majiteľa vozidla prostredníctvom dopravného inšpektorátu, rôzne špekulácie kto v čase priestupku vozidlo používal a pod.).
V hodnotenom období mestská polícia prijala 591 oznámení a
podnetov od občanov, z ktorých bolo 239 anonymných. Je to o
82 oznámení viac, čo svedčí, že občania sa častejšie obracajú s
dôverou a žiadosťou o pomoc na mestskú políciu. Zo štatistiky
vyplýva, že občania oznámili 107 prípadov nesprávneho parkovania porušením zákazových dopravných značiek, 55
oznámení na psov, 61 na opilcov a 36 na neporiadok. Najviac
oznámení (177) bolo podaných na hlučnú mládež vo večerných hodinách a na rušenie nočného kľudu.
Policajti predviedli 7 osôb na útvar mestskej polície a 8 osôb na
Obvodné oddelenie PZ vo Vranove nad Topľou. V jednom prípa-

de došlo počas plnenia úloh k útoku na dvoch mestských policajtov. V minulom roku boli podané 4 sťažnosti na mestských
policajtov pre ich nesprávny postup pri riešení rôznych situácií.
Všetky sťažnosti boli útvarom hlavného kontrolóra vyhodnotené
ako neopodstatnené.
V oblasti prevencie pokračovali mestskí policajti v projekte prevencie kriminality „Správaj sa normálne“ , ktorý bol
realizovaný na Základnej škole Juh. Nezabúdali sme ani na
materské školy, kde sme deťom prednášali hlavne o dopravnej výchove. Súčasťou preventívnych aktivít boli aj pravidelné kontroly reštauračných zariadení a sídliskových lokalít, ktoré
boli zamerané na požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami. Na záškolákov boli vykonávané kontroly v dopoludňajších hodinách. V súvislosti s prevenciou treba spomenúť aj
kontroly na priechodoch pre chodcov, najmä v blízkosti
základných škôl, ktoré policajti vykonávali v ranných hodinách.
Samostatnú kapitolu prevencie v našom meste predstavuje
mestský kamerový systém. V minulom roku bol rozšírený o
ďalšie 4 kamery. Ministerstvo vnútra SR nám poskytlo čiastku 30
000 € a z vlastných zdrojov mesto prispelo 7 500 €. V súčasnosti
pozostáva kamerový systém z 8 otočných kamier a 4 statických.
Kamerový systém má nezastupiteľnú úlohu v potieraní kriminality jednak ako nástroj jej prevencie, ale aj ako nástroj jej odhaľovania. Kamery obsluhujú pracovníci so zníženou pracovnou
schopnosťou v rámci chráneného pracoviska.
Pre porovnanie ako sa vyvíja priestupkovosť v našom meste
od roku 2002 nám v štatistickom spracovaní znázorňuje tabuľka
a grafy.
PhDr. Jozef Baran, náčelník MsP
Tabuľka: Vývoj priestupkovosti za obdobie rokov 2002 až 2009

rok

celkový
počet
priestupkov

riešené
blokovou
pokutou

výška
uložených
pokút (v €)

2002

951

498

3 146

2003

1 018

592

4 481

2004

985

656

5 018

2005

1 032

661

4 511

2006

1 457

921

6 698

2007

1 613

1 010

8 089

2008

1 933

1 287

12 281

2009

1 755

1 029

15 383

SME SI BLÍZKI – KULTÚRA BEZ HRANÍC, GORLICE – VRANOV AND TOPĽOU
Mestský dom kultúry, prísp. org. v partnerskej spolupráci s poľským partnerom,
ktorým je Gorlické centrum kultúry v
Gorliciach vypracovali žiadosť o finančný
príspevok s fondov Európskej únie a 31.
marca 2010 ju predložili na Spoločnom
technickom sekretariáte v Krakowe. V
prípade schválenia finančných prostriedkov pre tento projekt vznikne dlhodobá
spolupráca v oblasti kultúry medzi oboma
projektovými partnermi.
Rozpočet Mestského domu kultúry v
tomto projekte je 496 tis. eur. V tejto sume
sú zahrnuté náklady na realizáciu spoloč-

ných aktivít v rámci dlhodobej kultúrnej
spolupráce a náklady na investíciu.
Investícia obsahuje nákup techniky, nevyhnutnú prevádzkovú réžiu a prenájom
vysielacieho kanálu pre regionálnu satelitnú televíziu. V praxi to znamená, že mestská televízia „vranov.intv.sk“, ktorú
Mestský dom kultúry prevádzkuje
momentálne prostredníctvom internetu,
by sa pretransformovala na regionálnu
satelitnú televíziu, ktorá by vysielala pre
slovenských a poľských divákov žijúcich
v pohraničnom území a bola by sledovateľná v rámci celej Európskej únie.

Okrem toho, že bude naďalej plniť funkciu mestskej televízie, jej programová
štruktúra sa rozšíri o dokumentárne filmy
o implementácii schválených projektov z
Programu poľsko-slovenskej cezhraničnej
spolupráce, spravodajské príspevky z
regiónov pohraničného územia, priestor
pre reklamu podnikateľských aktivít a
občanov žijúcich na oprávnenom území
(turizmus, obchod, drobná výroba atď.).
Pokiaľ budeme úspešní, bude táto televízia veľkým prínosom pre mesto Vranov
a jeho okolie.
Ing. Alfonz Kobielsky, riaditeľ MsDK

apríl 2010

Vranovský hlásnik

SEPARUJEME SPRÁVNE?
Vážení občania,

triedený zber spočíva v tom, že isté zložky odpadu, ktoré inak
končia na smetisku, sa vytriedia a vracajú späť do priemyslu na
ďalšie spracovanie (recyklácia, energetické využitie, stavebníctvo,
kompostovanie, a pod.). Preto je pre nás občanov mesta Vranov
nad Topľou občianskou povinnosťou triediť odpad a tým znižovať
náklady na zneškodnenie komunálneho odpadu. Čiže čím viac
vyseparujeme druhotných surovín (papier, plasty, sklo, biologicky
rozložiteľný odpad,...) tým viac znížime množstvo komunálneho
odpadu, ktorý končí na skládke odpadov. Ceny za zneškodnenie
odpadu každým rokom stúpajú a preto vyzývame k zefektívneniu
separácie druhotných surovín a tým aj ovplyvneniu rastu cien za
vývoz a zneškodnenie odpadu.
SKLO
Na separáciu skla vám slúžia nádoby, ktoré sú označené zelenou farbou s nápisom SKLO a sú rozmiestnené v okolí stanovíšť
na zber komunálneho odpadu. Do nádob zbierame biele i farebné sklo, čisté fľaše od alko a nealko nápojov, potravín, kozmetiky,
sklenené črepy, tabuľové sklo bez kovovej výplne a pod.
Do nádob nepatrí plexisklo, zrkadlá, keramika, porcelán, žiarivky, TV obrazovky, sklá s kovovou výplňou a pod..
PLASTY
Na separáciu plastu slúžia nádoby, ktoré sú označené žltou farbou s nápisom PLASTY a sú rozmiestnené v okolí stanovíšť na
zber komunálneho odpadu. Tieto nádoby slúžia na zhromažďovanie stlačených, pokrčených alebo inak deformovaných plastových
fliaš. (deformovaných preto, aby sa ich do príslušnej nádoby vošlo
čo najviac).
Do nádob zbierame PET fľaše (fľaše od nealko nápojov, sirupov, vína a pod.), PE-HD fľaše (fľaše od čistiacich prostriedkov,
šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky
neznečistené olejom a pod.), PP fľaše (fľaše od citrónových štiav
a ostatné fľaše s označením PP), LD-PE fólie (igelitové tašky,
obalové fólie – vrecia s označením LD- PE, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín a pod.), LLD-PE fólie (tzv. streč fólia ), viacvrstvové obaly kov–plast (Tetrapak).
Do nádob nepatria znečistené plasty, linoleum, guma, kabelky,
molitan, plastové obaly znečistené olejovými a ropnými látkami a
pod..
PAPIER
Do nádob zbierame papier – (papier na písanie, novinový
papier, časopisy, katalógy, staré knihy zviazané do balíka uľahčujúceho manipuláciu ) lepenku – (obalová lepenka používaná napr.
na obaly tovarov, zviazaná do balíka uľahčujúceho manipuláciu ).
Do nádob nepatrí nevhodný papier: znečistený a mokrý
papier, obalový papier z mäsa, rýb, mlieka hygienické vložky a
papier, papierové plienky, kuchynský papier.
SPÔSOB ZBERU
Je dôležité aby vytriedené odpady boli vhodené do správnych
nádob, ktoré sú farebne rozlíšené s presným názvom separovanej komodity. Následne budú tieto nádoby vyprázdňované spoločnosťou Marius Pedersen, a.s. ktorá zabezpečuje komplexné služby v odpadovom hospodárstve pre naše mesto. Frekvencia vývozov je stanovená presne podľa určeného harmonogramu vývozu
separovaných komodít komunálneho odpadu, ale pre zvýšenie
množstva druhotne využiteľných odpadov v našom meste budú
tieto frekvencie zvýšené podľa potreby.
V mesiaci májl sa zber triedených odpadov uskutoční 12.
mája pre rodinné domy v meste Vranov nad Topľou a mestských častiach Čemerné a Lomnica. Tento režim a harmonogram zvozu prostredníctvom firmy Márius Pedersen, a.s. bude
mesto uplatňovať do do by zmeny systému, ktorý mesto
predpokladá zaviesť do konca roka 2010.
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V 2. polroku 2010 sa bude mesto intenzívne pripravovať na túto
zmenu. Výstavby nových zberových stojísk, nákup nových zberových nádob vrátane optimalizácie ich rozmiestnenia, zakúpenie
zberných vozidiel (zberové vozidlo na zber s rotačným presom, s
lineárnym presom, ramenový nakladač, zberové vozidlo na zber,
zvoz a spracovanie bio odpadu) vytvorí priestor na intenzívnejšie
zapojenie občanov do separácie.
So zavedením tohto systému predpokladá mesto oboznámiť
občanov zvýšenou osvetou a propagáciou, o čom vás budeme
priebežne informovať.
Ing. Marcel Kopčo,
oddelenie životného prostredia a krízového riadenia

CHOV PSOV
V súvislosti s kritikou chovu psov v meste Vranov nad Topľou,
ako je na nedbalosť chovateľov pri znečisťovaní verejných priestranstiev psími exkrementami, mesto vyzvalo vo februári
Spoločenstvá vlastníkov bytov k súčinnosti. Na základe tejto
výzvy boli na mestský úrad zaslané návrhy od spoločenstiev
vlastníkov bytov, či už na osadenie košov na psie exkrementy,
alebo na výber lokalít na venčenie psov.
Návrhy miest na osadenie košov na psie exkrementy ako aj ich
počty mesto prehodnocuje a predpokladá ich uzavrieť do konca
mája 2010, kedy by sa malo začať so samotnou realizáciou nákupu a osadenia na viacerých verejných priestranstvách mesta.
Výber lokality na venčenie psov je zložitejšia záležitosť.
Zástupcovia spoločenstiev navrhli na venčenie psov tieto lokality, s ktorými mesto môže súhlasiť a to:
- na sídlisku Lúčna: lokalita medzi rodinnými domami
č. 816 a 820,
- na sídlisku Juh: lokalita pri kotolni,
- na Sídlisku 1. mája: lokalita pri bývalom lyžiarskom vleku,
- na Sídlisku II: lokalita za bývalou poliklinikou a lokalita pri
záhradkárskej oblasti nad cintorínom.
Aby sme mohli aj tento problém vyriešiť k spokojnosti chovateľov psov, ako aj ostatných občanov, uvítali by sme aj ďalšie podnety k určeniu lokalít na venčenie psov, resp. k riešeniu čistoty
mesta a to do 31. 5. 2010.
Vaše návrhy a pripomienky zapracujeme do komplexného systému chovu psov mesta a budeme ich prezentovať v ďalších
vydaniach Vranovského hlásnika.
Ing. Marcel Kopčo,
oddelenie životného prostredia a krízového riadenia

Vypustením psov z bytov bez dozoru sa mnohí občania zbavujú zodpovednosti za likvidáciu psích extrementov. Navyše takto
svojim štvornohým miláčikom umožňujú prístup k odpadkom.
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NAJKRAJŠIE ZÁHRADKY OCENÍ PRIMÁTOR
Mesto Vranov nad Topľou aj v tomto
roku vyhlasuje „ Súťaž o najkrajšiu
záhradku a predzáhradku“, ktorá bude
prebiehať v mesiacoch máj a jún 2010.
Prostredie okolo obytných domov, rodinných domov bude posudzovať nezávislá
komisia.

Do tejto súťaže sa môžete prihlásiť
zaslaním fotodokumentácie záhradky,
resp. predzáhradky s označením mena,
priezviska a adresy, resp. zatelefonovať na
MsÚ č.t. 44 22551-3, kl. 237, Ing. Kopčo v
čase od 8:00 do 15:00 h s požiadavkou
zabezpečenia fotodokumentácie zamest-

nancom mestského úradu.
Uzávierka prihlášok je stanovená na
30. 6. 2010. Najkrajšie záhradky a predzáhradky ocení primátor finančnou odmenou. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční
v mesiaci júl 2010. Účastník súťaže zároveň súhlasí s použitím fotografií na prezentačné účely Mesta Vranov nad Topľou.

ZBER
OBJEMOVÉHO ODPADU

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
NOVONARODENÉ DETI

28. 2. Jakub Ballek, 7. 3. Marcin
Marcus, 8. 3. Dominik Zeleňák, Adam
Maxim Chľusta, 9. 3. Klára Žecová, 11. 3.
Róbert Horák, 13. 3. Tobias Szabo, 15. 3.
Eliška Tutková, Tímea Šmajdová, 17. 3.
Matthias Filip Popaďák, 25. 3. Matej
Haňo, Kamila a Milan Dávidovci, 26. 3.
Juraj Širochman, 28. 3. Dorota Haňová,
29. 3. Ján Vyšný, Lucia Mišková, Timotej
Mardzin, 30. 3. Erik Daňo, 31. 3. Grominová Alexandra, Liana Kukurucová.

NOVOMANŽELIA

- 18. 3. Roman Karchňák a Tatiana
Jurmáková, 10. 4. Ing. Radovan Gažar a
Ing. Martina Čižmárová, PhD, Richard
Daňo a Adriana Dzurková, David Peter
Johnson a Andrea Urbanová, Bc. Ján
Líška a Mgr. Miroslava Jeleňáková,
Daniel Vasiľ a Martina Oľhová, 15. 4.
Vladimír Puchalik a Silvia Zálepová, 17.
4. Michal Kušnír a Helena Mehajová, Bc.
Radoslav Paraska a Alena Verčimáková,
Jozef Pavelko a Zuzana Kupčiková,
Róbert Janok a Andrea Pavolková

Agáta Poláková, MVDr. Jozef Šimko,
Mária Mičejová, Helena Vysoká, Ing.
Ladislav Smolko, Matilda Piataková,
Terézia Bielová, Mária Vojtková, Margita
Kolesárová, 75-roční Mária Tužáková,
Pavol Hrhaj, Mária Palenčíková, Jozef
Chomik, Ladislav Demčák, Júlia Sipská,
Júlia Šestáková, Mária Bartková, Jozef
Ihnát, 80-roční Jozef Križalkovič,
Františka Lukáčová, Helena Baníková,
Margita Bogárová, Jozef Balberčák,
Mária Kovaľová, Alžbeta Richterová,
Mária Onofrejová, Marta Knoblichová,
Anna Matová, Vladimír Kresák, Anna
Baková, 85-roční Paula Lapuníková,
Mária Palenčíková, Mária Vaľková, 90ročná Mária Brozová.
Srdečne blahoželáme!

OPUSTILI NÁS

- 16. 3. Viktor Sedlák 71-ročný, 22. 3.
Zuzana Tkáčová 58-ročná, 23. 3. Ilona
Geležinská 89-ročná, 28. 3. Mária
Szabová 91-ročná,
27. 3. Mária
Strojvusová 72-ročná, 28. 3. Mária
Bajusová 80-ročná, 30. 3. Helena
Cariková-Myšľanová 83-ročná, 31. 3.
Jubilanti, marec: 70-roční František Mária Kmecová 78-ročná, 1. 4. Ján
Veliký, Juraj Kimák, Ján Maximovič, Lehocký 58-ročný.

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 3. 5. 2010 do 6. 5. 2010.
Občania v rodinných domoch daný deň
vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci
firmy odvezú. Objemový odpad je odpad z
domácností, ktorý svojim rozmerom a
hmotnosťou nezodpovedá používaným
zberným nádobám, napríklad nábytok,
dvere, okná, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický
odpad (práčky, chladničky atď.)
Zber bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:
3. 5. 2010 - Mestská časť - Lomnica:
ulice Lomnická, Paláriková, Porubská,
Vajanského, Záborského, Mestská časť
- Čemerné: ulice Sadová, Kvetná,
Svätopluková, Tolstého, Gorkého,
Tehelná, Cintorínska, Zimná, Lesnícka,
Trepčianska, Herlianska, Prešovská,
Veterná, Slanská, Opálová, Jarková,
Makovická, Čemernianska, Ružová,
Kukučínová, železničná, Kpt. Nálepku,
Puškinova, Toplianska
4. 5. 2010 - ulice Mierová, M.Benku,
Mlynská, Budovateľská, Staničná,
Hronského, M. Lacka, 1. mája, Nám.
Slobody, Duklianskych hrdinov,
B.
Nemcovej, Na hrunku, Dobrianskeho,
Bernolákova, Ondavská, Janka Kráľa,
Kalinčiakova, IBV Dubník, Ul. 1. mája,
Dr. C. Daxnera, Pribinova, Rázusova,
Štúrova, Hviezdoslavova, Hlovíkova,
Lesná, M.R. Štefánika.
5. 5. 2010 - ulice Dlhá, Lúčna,
Záhradná, Obchodná, Krátka, Pod dolami, Podhrunská, Na vršku, Nemocničná,
Mestská časť - Vinice: ulice Viničná,
Slnečná, Urxova, Gen.
Svobodu,
Jarná.
6. 5. 2010 - Mestská časť - Rodinná
oblasť: ulice Sládkovičova, Domašská,
Komenského, Školská, J. Matušku,
Nerudova, P. J. Šafárika, Sládkovičova.
Žiadame občanov o dodržanie termínov
vývozov.
Ing. Marcel Kopčo,
oddelenie životného prostredia
a krízového riadenia
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