MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROSA
MESTSKÝ ÚRAD - VÁROSI HIVATAL
Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 00305383 ● DIČ: 2021129968

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods. (1) zákona SNR č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 39 ods. (10) zákona NR SR č.
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne
záväzné nariadenie :
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda
č. 22/2009 zo dňa 15. decembra 2009
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenia Mesta Dunajská Streda č.
4/2001 zo dňa 4.9.2001 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom na území mesta Dunajská Streda
I.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda 4/2001 zo dňa 4.9.2001 o nakladaní
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Dunajská Streda.
sa mení a dopĺňa nasledovne :
1. za bod 3. sa vkladá bod 3A., ktorý znie :

„ 3A. Frekvencia zberu a odvozu zberných nádob na zmesový komunálny odpad
a typy zberných nádob
1. Mesto určuje počet, typ a interval vyprázdňovania zberných nádob na zmesový komunálny
odpad nasledovne :
a) pre rodinné domy a obdobné nehnuteľnosti – 1 ks 110/120 litrovej zbernej nádoby na jednu
bytovú jednotku, interval vyprázdňovania je 1 x týždenne,
b) pre bytové domy – 1 ks 1100 litrovej zbernej nádoby na každých 25 bytových jednotiek,
interval vyprázdňovania je 2 x týždenne,
c) pre právnické osoby a fyzické osoby- podnikateľov je voliteľný z nasledovných druhov
zberných nádob a z intervalov vyprázdnenia, pričom počet zberných nádob sa určuje podľa
skutočnej potreby :
typ zberných nádob :
• 110 litrová zberná nádoba
• 120 litrová zberná nádoba
• 1100 litrová zberná nádoba
interval vyprázdnenia :
•
•
•

trikrát za týždeň, teda frekvencia odvozu je 156 za rok.
dvakrát za týždeň, teda frekvencia odvozu je 104 za rok.
jedenkrát za týždeň, teda frekvencia odvozu je 52 za rok.
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•

jedenkrát za dva týždne, teda frekvencia odvozu je 27 za rok.

II.
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2010.
V Dunajskej Strede, 15. decembra 2009

JUDr. Zoltán Hájos,
primátor mesta

