
 

 

     Mestský úrad v Starej Ľubovni, odd. výstavby, územného rozvoja a  ŽP, po 
dohode s mestskými spoločnosťami Ekos s. r. o. Popradská 24, Stará Ľubovňa, VPS 
p. o. ul. Levočská Stará Ľubovňa, Slobyterm s. r. o. ul. Levočská, Stará Ľubovňa,  
bude koordinovať práce počas jarného upratovania, čistenia mesta, ktoré bolo určené, 
na hlavný termín od 02.04. – 09.04.2019, v závislosti od vhodných klimatických 

podmienok.  
     Do čistiacich prác budú zapojené mestské spoločnosti  Ekos, s. r. o., Stará 
Ľubovňa, VPS, p. o. Stará Ľubovňa, Slobyterm, s. r .o. Stará Ľubovňa, pracovníci 
malých obecných služieb. 
    V meste budú rozmiestnené na 17 stanovištiach VO kontajnery na odvoz odpadu 
a  VO kontajnery na bio odpad, ktoré budú pravidelne odvážané spoločnosťou Ekos 
s. r. o. Popradská 24, Stará Ľubovňa.  
 
Zoznam rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v  zástavbe rodinných 
domov.  
 
  1. križovatka ul. Okružnej a ul. Zimnej   
  2. ul. Vsetínska, oproti domu č.2 na parkovisku 
  3. ul. Duklianskych hrdinov 
  4. ul. Jarmočná, bývalý bitúnok    
  5. ul. Mýtna, pri lávke pre peších  
  6. autobusová zastávka v  mestskej časti Podsadek 
  7. ul. Zamoyského  
  8. ul. Zámocka  
  9. ul. J. Kráľa  
10. ul. Štúrova  
11. ul. Tehelná, ul. Bernolákova  pri OR PZ   
12. ul. 17. novembra pri kultúrnom dome 
13. križovatka ul. Garbiarska a Farbiarska 
14. ul. Okružná pri elektrorozvodni 
15. ul. Jarmočná oproti domu č.35, + ul. Hviezdoslavova 
16. ul. Budovateľská pri elek. rozvodni  
17. ul. Obrancov mieru, vnútroblok 
 
     Mestské firmy zabezpečia zvoz tuhých odpadov z verejných priestranstiev, 
pripravených obyvateľmi mesta v rámci jarného upratovania a  to aj v lokalitách 
bytových domov, mestských sídlisk Západ a Východ. Zvoz odpadov z verejných  
priestranstiev sídlisk bude zabezpečený autami  mestských  podnikov /Ekos, VPS, 
Slobyterm/.  
    Na stanovištiach budú rozmiestené aj kontajnery určené na bioodpad (konáre 
stromov a kríkov, burina, hrabané lístie a tráva, odpadové drevo, kôra, šupy z ovocia a 
zeleniny, stará črepníková zemina, drevný popol), z  ktorých sa následne vyrobí 
kompost.   
    Týmto občanov zároveň upozorňujeme, že spaľovanie bio odpadov /aj 
zmesových komunálnych odpadov/ zo záhrad je v zmysle VZN č. 61 o odpadoch 
na území mesta zakázané.  
      
 
  Ing. Miroslav Pristáš  
  Mestský úrad v Starej Ľubovni, referát žp 
 


