
 

 

 

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2016/11 

11. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-Testülete  

11. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      
 

 

Návrh na zverenie niektorých úloh mesta Dunajská Streda obchodnej spoločnosti 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.,  so sídlom Alžbetínske námestie 1203, 

Dunajská Streda 929 01 , IČO: 46 313 834 

Javaslat a Municipal Real Estate Dunajská Streda, kft., azonosító szám 46 313 834, 

kereskedelmi  társaság megbízására, Dunaszerdahely Város feladatkörébe tartozó egyes 

feladatok ellátására  

 

Predkladá :     JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:  Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  Ing. Dezider Szabó, vedúci odboru technického a investičného, vedúca 

útvaru primátora 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:    Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

 

A/ schvaľuje  
     

1. zriadenie zberného dvora na území mesta Dunajská Streda 

2. zverenie nasledovných úloh mesta Dunajská Streda obchodnej spoločnosti 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.,  so sídlom Alžbetínske námestie 

1203, Dunajská Streda 929 01, IČO: 46 313 834, so 100 %-nou majetkovou 

účasťou mesta Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy: 

a) prevádzkovanie zberného dvora 

b) zabezpečenie triedeného zberu niektorých zložiek komunálneho odpadu  na 

základe obchodnej zmluvy  

c) zabezpečenie mobilného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad 

a parkov. 

 

 

 

Apríl 2016 

2016. április 



Dôvodová správa 

 
  

Mesto Dunajská Streda v rokoch 2016 -2017 plánuje výstavbu zberného dvora. 

Prevádzkovateľom plánovaného zberného dvora bude obchodná spoločnosť Municipal Real 

Estate Dunajská Streda, s.r.o.,  so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 929 01, 

IČO: 46 313 834. 

 

Podľa § 80 ods. 6  zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

„ (6) Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo 

osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na 

prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy 

odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný 

stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu 

triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.„ 

 

Uvedená spoločnosť bude zabezpečovať aj triedený zber niektorých zložiek  komunálneho 

odpadu a taktiež mobilný zber  drobného stavebného odpadu. 

 

 

Materiál prerokovala  mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

Vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP 


