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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda  

č. 15/2016 zo dňa 6. decembra 2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská 

Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo na svojom 

zasadnutí dňa 06.12.2016. 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený na pripomienkovanie občanov 

na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňa  11.11.2016. 

Prijaté všeobecne záväzné nariadenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta a na 

internetovej stránke mesta dňa 13.12.2016. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.01.2017. 
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Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 

369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s §81 ods. 8 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej aj ako „VZN“), 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

č. 15/2016 zo dňa 6. decembra 2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 

6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda 

 

 

I.  

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016                     

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Dunajská Streda sa mení a dopĺňa nasledovne: 

      

1. V § 12 ods. 6 písm. d) znie: 

 

“d) fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby po dohode s mestom majú možnosť 

zvoliť si zbernú nádobu s objemom, 120 litrov, 110 litrov  alebo 1 100 litrov s frekvenciou 

odvozu: 

1. raz za týždeň 

2. dvakrát za týždeň 

3. raz za dva týždne“ 

 

2. V § 12 sa za odsek 14 vkladá nový odsek 15 a 16, ktorý znie: 

 

„15. Pôvodca odpadu je povinný zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad okrem 

užívateľov bytov v bytových domoch,  ukladať na vlastnej alebo užívanej nehnuteľnosti a 

zbernú nádobu vyložiť na verejné priestranstvo pred nehnuteľnosť, v ktorej pôvodca 

zmesového komunálneho odpadu býva alebo ktorú užíva, najskôr od 19.00 hod v deň 

predchádzajúci zberu tohto odpadu, inak do 06.00 hod dňa zberu odpadu oprávnenou 

zberovou organizáciou a to tak, aby čo najmenej prekážala v užívaní miestnej komunikácie. 

16. Zakazuje sa zberné nádoby na zmesový komunálny odpad uvedené v ods. 15 ukladať 

mimo určenej doby na verejné priestranstvo.“ 

 

3. V § 15 odsek 4 znie: 

„4. Zber drobného stavebného odpadu mesto zabezpečuje za odplatu.“ 

 

4. V § 15 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie: 

„5. Pôvodca odpadu je povinný vzniknutý drobný stavebný odpad odovzdať na príslušnom 

zbernom dvore alebo ho odovzdať po zaplatení miestneho poplatku za drobný stavebný odpad 

v dohodnutom termíne organizácii zodpovednej za zber drobného stavebného odpadu, ktorá 

má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s mestom.“  

  

5. V § 15 doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7. 
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6. V § 15 v novom odseku 5 sa slovo „mestu“ nahrádza slovami „organizácii zodpovednej za 

zber drobného stavebného odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti                   

s mestom“. 

 

 

7. V § 15 v novom odseku 6 sa vypúšťa slovo „alebo“ a na konci vety sa za slovo „vrecia“ 

vkladajú slová „ alebo na verejné priestranstvo.“ 

 

8. V § 20 odsek 6 až 9 znie: 

 

„6. Pôvodcovia sú povinní  zhodnocovať odpad zo zelene predovšetkým vo vlastných alebo 

užívaných priestoroch a objektoch za účelom prednostného kompostovania v domácich 

kompostárňach.  

7. Pôvodca, ktorý nezhodnocuje odpad zo zelene kompostovaním vo vlastnej kompostárni, je 

povinný ukladať odpad zo zelene do určených plastových vriec a ukladať na vlastnej alebo 

užívanej nehnuteľnosti.  

8. Plastové vrecia s odpadom zo zelene možno vyložiť na verejné priestranstvo pred 

nehnuteľnosť, v ktorej pôvodca odpadu zo zelene býva alebo ktorú užíva, najskôr od 19.00 

hod v deň predchádzajúci zberu tohto odpadu, inak od 06.00 hod. dňa zberu odpadu zo zelene 

oprávnenou zberovou organizáciou a to tak, aby čo najmenej prekážali v užívaní miestnej 

komunikácie. 

9. Zakazuje sa ukladať plastové vrecia s odpadom zo zelene mimo určenej doby (§ 20 ods.8) 

na verejné priestranstvo. 

10. Pôvodca je povinný ukladať drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov 

odniesť na miesto určené mestom, okrem dní kalendárneho zberu, kedy môže tento odpad 

vyložiť na verejné priestranstvo pred svoju nehnuteľnosť a to tak, aby čo najmenej prekážal 

v užívaní miestnej komunikácie.“ 

 

 

9. V§ 22 sa vypúšťa odsek 11. 

 

 

      II. 

Účinnosť 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 

 

 

 

V Dunajskej Strede,  12.12.2016     

 

    

 

JUDr. Zoltán Hájos, 

            primátor mesta 

  


