
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. .../2018 zo dňa 11. decembra 2018,  

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 v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 15/2016 zo dňa 6. decembra 2016 

sa mení a dopĺňa nasledovne:  

  

1. V § 12 odsek 5 písm. a) sa vypúšťajú slová „právnické osoby a fyzické osoby“  a na 

konci sa dopĺňajú slová „ od 1.1.2019 mesto zabezpečí už len 120 litrové zberné nádoby.“  

2. V § 12 odsek 6 písm. c) sa vynechajú slová „v záhradkárskych lokalitách“.  

  

3. V § 12 odsek 6 písm. d) sa slová „110 litrov“ nahrádzajú slovami „240 litrov“,  za slovo 

„odvozu“ sa vkladajú slová „raz za týždeň alebo dvakrát za týždeň“ a vypúšťa sa bod 1. 

až 3.   

  

4. V § 12 odsek 3 znie:  

„ 3. Zberné miesto na separovaný zber objemného odpadu na území mesta sa nachádza na 

Bratislavskej ceste na pozemku parc.č. 3418/81“.  

  

5. V § 12 sa za odsek 16 vkladajú nové odseky 17 až 19, ktoré znejú:  

„17. Mesto zabezpečí na požiadanie pôvodcu zmesového komunálneho odpadu za osobitnú 

odplatu prenájom ďalšej zbernej nádoby s objemom 120 l nad rámec uvedený v odseku 

6 písm. a) a b) tohto článku VZN.  

18. Mesto zabezpečí na požiadanie pôvodcu zmesového komunálneho odpadu za osobitnú 

odplatu jednorazový odvoz zmesového komunálneho odpadu v 120 l plastových 

vreciach určených mestom.  

19. Mesto zabezpečí pôvodcovi komunálneho odpadu podľa tohto VZN vhodnú zbernú 

nádobu na základe jeho žiadosti až po splnení jeho ohlasovacej povinnosti k poplatku za 

komunálny odpad.“  

  

6. V § 15 sa za doterajší odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:  

„4. Zberné miesto na separovaný zber drobného stavebného odpadu na území mesta sa 

nachádza na Bratislavskej ceste na pozemku parc.č.. 3418/81“.  

  



7. V § 16 odsek 6 písm. b) bod 2 v prvej zarážke sa slová „dvakrát za mesiac“ nahrádzajú 

slovami „raz za týždeň“   

  

8. V § 16 odsek 6 písm. b) bod 2 v  druhej zarážke sa slová „dvakrát za mesiac“ nahrádzajú 

slovami „raz za mesiac“   

  

9. V § 16 odsek 6 písm. c) bod 2 sa slovo „za mesiac“ nahrádza slovom „za tri týždne“   

  

10. V § 17 sa za doterajší odsek  9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:   

„10. Zberné miesto na separovaný zber elektroodpadu na území mesta sa nachádza na  

Bratislavskej ceste na pozemku parc.č. 3418/81“.  

  

11. V § 18 sa za doterajší odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:  

„10. Zberné miesto na separovaný zber batérií a akumulátorov na území mesta sa nachádza na  

Bratislavskej ceste na pozemku parc.č. 3418/81“.  

  

12. V § 20  odsek 1 sa slová  „do októbra“ nahrádzajú slovami „do novembra“.  

  

13. V § 20 odsek 4 znie:  

„4. Mesto zabezpečuje prostredníctvom organizácie, s ktorou má mesto uzavretú zmluvu:  

a) zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe a v 

záhradkárskych lokalitách  

– v plastových vreciach v intervaloch určených pre zber zmesového odpadu:  

tráva, lístie, burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, 

piliny, drevný popol a pod.  

– dvakrát ročne (na jar a na jeseň) mobilným zberom zber: drevného odpadu zo 

strihania a orezávania krovín a stromov,   

 b) zber vianočných stromčekov mobilným zberom v januári  a februári   

  

14. V § 20 sa vypúšťa odsek 14 a doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 14.  

  

15. V § 20 v novooznačenom odseku 14 písm. a) až d) znie:  

a) 7 ks veľkokapacitného kontajnera s objemom 7 m
3 

 z cintorína Malodvornícka cesta  

Dunajská Streda– vývoz podľa potreby vo vopred dojednaných termínoch   

b) 2 ks veľkokapacitného kontajnera s objemom 7 m
3 

 z cintorína Záhradnícka ulica  

Dunajská Streda– vývoz podľa potreby vo vopred dojednaných termínoch   

c) 1 ks veľkokapacitného kontajnera s objemom 7 m
3 

 z cintorína Mliečany– vývoz 

podľa potreby vo vopred dojednaných termínoch   

d) 1 ks zbernej nádoby s objemom 1 100 litrov  zo Židovského cintorína Dunajská 

Streda – vývoz podľa potreby vo vopred dojednaných termínoch.  

  

16. V § 21 odsek 5 znie:  

„5. Na území mesta  je zabezpečený celoročný zber a preprava použitých jedlých olejov a 

tukov. Fyzické osoby môžu jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať  

a) na zberných miestach zriadených v areáli základných škôl a materských škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti Dunajská Streda, na Mestskom úrade v Dunajskej Strede 

na Hlavnej ulici 50/16, zbernom mieste zeleného odpadu na Bratislavskej ceste .  

b) v rámci projektu „Aj kvapka oleja“ na určenom mieste – na čerpacej stanici PHM 

Slovnaft. a.s. počas prevádzkovej doby čerpacej stanice.   
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II.  

Účinnosť  

  

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019.  

  

  

  

V Dunajskej Strede,  ................          

  

        

  

JUDr. Zoltán Hájos,  

                     primátor mesta    
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