Celoročné upratovanie veľkokapacitnými kontajnermi
v Mestskej časti Košice Juh v roku 2015
Systém celoročného upratovania je rovnaký ako v minulom roku. Je založený na pravidelnom
dodávaní a vyprázdňovaní veľkokapacitných kontajnerov na nadrozmerný odpad vo vopred
určených termínoch. Každý veľkokapacitný kontajner bude na určenom stanovišti 1 celý
týždeň. Firma KOSIT, a.s. určila deň dodania a stiahnutia veľkokapacitných kontajnerov na
p i a t o k. Mestská časť môže v prípade potreby presunúť kontajner na iné stanovište.
Jednotlivé stanovištia veľkokapacitných kontajnerov na celoročné upratovanie sú nasledovné:
13.3. - 20.3.2015
Paláriková - Partizánska – zeleň
Mudroňová - Franckova na roh chodníka
Omská - Rumunská – roh
Poľská v zeleni pri ručnej autoumyvárke
Lomonosovova č.32 parkovisko
Miškovecká - Ostravská – zeleň
Šoltésovej č. 11 – dvor

17.4. - 24.4.2015
Krakovská 16 – garáže
Žižkova č. 33 pri výmeníku v zeleni
Fejova č. 8
Krivá dvor
Rosná č. 5
Turgenevová č. 18 – garáže
Kalinčiakova - Milosrdenstva pod schody

15.5 - 22.5.2015
Ostravská č.12 – parkovisko od Alejovej
Turgenevova č. 1-5 garáže
Panelová č. 1
Rastislavova č. 6-14
Jantárová č. 10 – parkovisko
Rázusová - Skladná na roh chodníka
Južná trieda č. 30 pri garážach

12.6. - 19.6.2015
Užhorodská č. 31 – garáže
Jánošíkova č. 8 pri schodoch z Moldavskej
Paláriková č. 9
Južná trieda 39-41
Pasteurovo nám. - Milosrdenstva – roh chodníka
Skladná - Kupeckého horná časť
ul. Pri nemocnici - dvor

10.7. - 17.7.2015
Krakovská č. 4 garáže
Lichardova - Riznerova roh chodníka
Mudroňova č. 25
Lomonosovova č. 20 – parkovisko
Oštepová – zeleň pri ihrisku
Šoltésovej č. 11 – dvor
Paulínyho č. 18 - 23

7.8. - 14.8.2015
Miškovecká č. 16 pri kontajnéroch v zeleni
Turgenevova č. 27 parkovisko
Žižkova č. 23 - Jánošíková č.1 zeleň
Južná trieda č. 23 – zeleň
Omská - Domčeková – roh
Vojvodská – zeleň garáže
Pekná - Srbská k plotu

4.9. - 11.9.2015
Ostravská č. 24 – pri výmeníku
Turgenevová č. 26-30 – garáže
Parkovisko za hotelom u Leva
Fibichova č. 13 – parkovisko
Rázusová - Skladná na roh chodníka
Jantárová č. 10 – parkovisko
Poľská v zeleni pri ručnej autoumyvárke

2.10. - 9.10.2015
Užhorodská č. 1
Paláriková 1-3 a 5-7 do zelene
Bulharská ul. pri výmeníku
Milosrdenstva č. 17
Lomonosovova č. 38 do zelene
Rosná č. 5
Krivá dvor

30.10. - 6.11.2015
Krakovská č. 9 – zeleň
Lomonosovová č. 2 garáže
Turgenevova č. 27 garáže
Vojvodská – zeleň garáže
Ludmanská medzi č.3-5
Paláriková - Partizánska – zeleň
Mudroňová ul. 36 v zeleni

27.11. - 4.12.2015
Miškovecká č. 6,7 – zeleň
Turgenevova č. 1-5 garáže
Rosná - Košťova – roh chodníka
Južná trieda č. 36 parkovisko
Pasteurova č. 7
Rastislavova č. 6-14
Fejova č. 8

Na základe telefonickej požiadavky, je možné stanovište kontajnerov v rámci jednotlivých ulíc
dočasne presunúť. Požiadavku je treba hlásiť telefonicky na tel. 720 80 39 alebo e-mail:
beata.hrobakova@kosicejuh.sk .

