Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste
Topoľčany od 1.12.2018 do 28.2.2019
V zmysle § 9 Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov a Vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných
komunikáciách, Mesto Topoľčany zabezpečuje celkovú údržbu miestnych komunikácií
a chodníkov v meste Topoľčany a v mestských častiach Malé a Veľké Bedzany.
V súlade so zákonným ustanovením bude Mesto Topoľčany zabezpečovať zimnú
údržbu na miestnych komunikáciách, ktoré nám ukladá povinnosť v zmysle § 9 odsek 1
Zákona č. 135/1961 Zb. Celkovú údržbu miestnych komunikácií v zimnom období,
organizáciu práce a priebeh činností bude zabezpečovať firma NEHLSEN – EKO spol. s r.o.
na základe podpísanej Koncesnej zmluvy.
Závady v schodnosti MK určených pre chodcov podľa § 9 ods. 2 v časti od Ul.
Stummerova a M. Rázusa smerom k rieke Nitra bude zabezpečovať firma NEHLSEN – EKO
spol. s r.o., Pod Kalváriou 2616/32, 955 01 Topoľčany.
Závady v schodnosti MK určených pre chodcov podľa § 9 ods. 2 v časti od železnice
smerom katastrálne územie Tovarníky (od Ul. P.Jilemnického IBV za Decodomom, IBV pri
Chotine, vrátane ulíc Tovarnícka, Dopravná a Pod Kalváriou) budú vykonávať Mestské
služby s.r.o. Topoľčany, s.r.o., Nám. M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany.
Telefónne čísla firmy NEHLSEN – EKO spol. s r.o.:
532 06 06, 532 47 51 - od 6,00 hod. – do 14,30 hod.
0910 947 025, 0910 947 023, 0903 751 884, 0901 711 602 - dispečerský.
Za vykonávanie zimnej údržby zodpovedá vedúci prevádzky firmy NEHLSEN – EKO spol.
s r.o. Mgr. Jánoš Peter , č.t. 0910 947 023 a majster MK firmy NEHLSEN – EKO spol. s r.o.
p. Sotoňák Peter, č.t. 0910 947 025.
Za vykonávanie zimnej údržby za Mestské služby Topoľčany, s.r.o. zodpovedajú konateľ
Mestských služieb Ing. Peter Žembera, č.t. 0905 576 529 a vedúci prevádzky firmy MsS p.
Marián Feješ, č.t. 0948 070 868.
Informácie o zabezpečovaní zimnej údržby Mestom Topoľčany nájdete na
informačnej tabuli Mesta Topoľčany, na ktorej sa nachádza aj situačný výkres.
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