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Oznámenie!
Oznamujeme Vám, že prebieha celoplošná deratizácia mesta Komárno a priľahlých častíHadovce, Nová Stráž, Ďulov Dvor, Harčáš, Kava, a to v organizáciách, školách, verejných budovách, v obytných budovách a rodinných domoch. Prosíme Vás, aby ste sprístupnili priestory.
Pre obyvateľov rodinných domov je uvedené miesto a čas, kde a kedy sa naši pracovníci budú
zdržiavať, ktorí Vám budú k dispozícií. Prosíme Vás, aby ste sa dostavili na jeden z najbližších
stretávacích bodov k Vášmu bydlisku, a tým umožnili výkon práce.

Ďalšie informácie na. tel. č: 0905 / 608 075

Értesítés!
Felhívjuk az iskolák, szervezetek, polgárok figyelmét, hogy a középületekben, családi házakban
folytatódik a rágcsálómentesítés Komáromban. Kérjük Önöket, hogy tegyék
lehetővé a munka elvégzését. A családi házak lakóinak részére a feltüntetett helyeken és időpontokban
kollégáink a rendelezésükre állnak. Kérjük a családi házak lakóit, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb
eső találkozási pontok egyikére fáradjanak el, és tegyék lehetővé kollégáinknak a munka elvégzését.

Egyéb információk a 0905 / 608 075 tel.számon.

Miesto a čas stretnutia pre obyvateľov rodinných domov:
Találkozási pontok a családi házban lakók részére:
Utorok - 05. júna - Kedd

Pondelok - 11. júna - Hétfő

8.00 - 9.00

8.00 - 9.00 Hadovce, pred železničnou stanicou
10.00 - 10.30 KN. Petőfiho

Nová Stráž, Hlavná ul.,
pred budovou Pošty
9.30 - 10.30 Komárno, Hadovská cesta,
pred Pneuservizom

Utorok - 12. júna - Kedd

Streda - 06. júna - Szerda

8.00 - 8.30
9.00 - 9.30

9.00 - 9.30 ul. Pokojná
10.00 - 10.30 ul. Takácsa
11.00 - 11.30 ul. G. Czuczora

9.00 - 9.30

Kava, pri kultúrnom dome
KN. Mederčská- parkovisko pred nemocnicou

Streda - 13. júna - Szerda
Eötvösa pred nákup. strediskom

Štvrtok - 07. júna - Csütörtök

Štvrtok - 14. júna - Csütörtök

8.00 - 9.00 Ďulov Dvor, Súbežná ul., pri obchode
10.00 - 10.30 KN, ul. Mieru pred materskou školou

9.00 - 9.30 Vnútorná okružná 9 , parkovisko
10.00 - 10.30 Csokonaiho č.3
11.00 - 11.30 Platanová č. 22

Piatok - 08. júna - Péntek
9.00 - 9.30

Gy. Berecza č.13

Mob.: 0905/608075
E-mail: info@triod.sk

