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Materiál č.: .. /2019/8

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. ..../2019 zo dňa 26.
novembra 2019, 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.
Javaslat Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. november 26.) általános érvényű
rendeletére, amely kiegészíti és módosítja Dunaszerdahely Város 2016/6 sz. (2016. április
19.) a Dunaszerdahely Város területén található települési és kisebb építési hulladékok
kezeléséről szóló általános érvényű rendeletét.
Predkladá :
Beterjeszti:

JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta

Kontrolovala:
Ellenőrizte:

Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ

Zodpovedá:
Felelős:

Mgr. Priska Czúfalová, vedúca referátu právneho MsÚ

Návrh na uznesenie:
Határozati javaslat:

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda
Dunaszerdahely Képviselő-testülete
sa uznieslo
határozatot hozott
na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č.
..../2019 zo dňa 26. novembra 2019, 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
v predloženom rozsahu.
Dunaszerdahely Város 2019. évi ...sz., (2019. november 26.)
általános érvényű rendeletére, amely kiegészíti és módosítja
Dunaszerdahely Város 2016/6 sz. (2016. április.19.) a
Dunaszerdahely Város területén található települési és kisebb
építési hulladékok kezeléséről szóló általános érvényű rendeletét
az előterjesztett terjedelemben.
November 2019
2019. november
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Dôvodová správa

K bodu 1 a 2
Navrhuje sa požadovať náhradu za poskytnutú 120 l plastovú zbernú nádobu od pôvodného
pôvodcu odpadu ak v priebehu 5 rokov od prevzatia zbernej nádoby došlo z dôvodov na jeho
strane k odcudzeniu, poškodeniu, zničeniu zbernej nádoby.
K bodu 3
Nádoby/plastové vrecia na zmesový komunálny odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo
záhrad sa osobitne označujú a preto organizácia vykonávajúca zber a odvoz takéhoto odpadu
môže vykonať zber len v označených nádobách.
K bodu 4 až 6
Týka sa formy označovania zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
K bodu 7
Navrhuje sa opätovne ustanoviť vo VZN odvoz zelene zo záhradkárskych lokalít
v pristavených veľkokapacitných kontajneroch.
K bodu 8 až 10
Navrhuje sa, aby mesto zabezpečilo ďalšiu zbernú nádobu pre rodiny s malými deťmi do 3
rokov veku dieťaťa a pre poberateľov peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených
výdavkov súvisiacich s hygienou. Ďalej sa navrhuje upraviť frekvenciu odvozu zberných
nádob pri bytových domoch z dva na trikrát týždenne resp. raz za týždeň, v závislosti od
počtu bývajúcich osôb. Ďalej sa navrhuje zabezpečiť 1 kontajner 1100 litrový namiesto 40
osôb na každých 120 osôb z dôvodu zabezpečenia úmernosti v prípade rodinných domov, kde
pre 1-5 člennú domácnosť/rodinu je zabezpečená 1 zberná nádoba s objemom 120 litrov,
s frekvenciou odvozu raz za týždeň.
K bodu 11
Týka sa formy označovania zberných nádob na zmesový komunálny odpad pre podnikateľov
a iné právnické osoby.
K bodu 12
V odôvodnených prípadoch pre právnickú osobu a fyzickú osobu – podnikateľa
s priemerným počtom do 2 zamestnancov s predmetom činnosti, pri ktorej vzniká menej ako
60 litrov zmesového komunálneho odpadu za týždeň sa umožňuje povoliť zmesový
komunálny odpad aj v označených plastových vreciach .
K bodu 13
Týka sa upresnenia objemného odpadu, ktorý možno uložiť na zberné miesto - dreveného
vrátane čalúneného nábytku a odpadového dreva.
K bodu 14 a 15
Týka sa formy a frekvencie odvozu papiera na území mesta.
K bodu 16
Nakoľko sa ráta so zriadením zberného miesta na zber pneumatík osobných motorových
vozidiel aj na Bratislavskej ceste na pozemku parc.č. 3418/81 (viď. bod 17), navrhuje sa
vypustiť ustanovenie o zbere tohto nebezpečného odpadu mobilným zberom.
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K bodu 17
Týka sa zberu a frekvencie odvozu zelene zo záhradkárskych lokalít.
K bodu 18
Oprava zrejmej chyby.
K bodu 19
Navrhuje sa zriadenie zberného miesta na zber pneumatík osobných motorových vozidiel aj
na Bratislavskej ceste na pozemku parc.č. 3418/81.
Predkladaný návrh prerokovala:
Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť.
Komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča ho schváliť.
Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ, za spolupráce Mgr.
Gábora Inczédiho, odbor technický a investičný MsÚ.
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