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Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2018/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VIII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a VIII. választási időszakban      

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz., (2018. december 11.) 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 :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Kontrolovala: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:    Ing. Ľubomír Dömény, poverený vedúci odboru technického 

a investičného MSÚ 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie:       Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:  Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

 

       A/ sa uznieslo 

határozatot hozott 

 

 na Všeobecne  záväznom  nariadení 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 

v predloženom rozsahu. 

 

Dunaszerdahely Város 2018. évi ...sz., (2018. december 11.) 

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. 
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B/ schvaľuje 

 

 1. ročné nájomné vo výške 85,00 eur za prenájom ďalšej zbernej 

nádoby na odpad nad rozsah určený všeobecne záväzným 

nariadením mesta pre domácnosti bývajúce v rodinných 

domoch. 

 

 2. úhradu 3,00 eur za jednorazové mimoriadne naloženie so 

zmesovým komunálnym odpadom v 120 l plastovom vreci.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 2018 

2018. december 
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Dôvodová správa 
 

K návrhu Všeobecne  záväzného  nariadenia 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 

 

 

K bodu 1 

Obyvatelia bývajúci v rodinných domoch ukladajú zmesový komunálny odpad ešte aj do 

kovových zberných nádob s objemom 110 l, avšak mesto už takéto nádoby nebude rozdávať 

ale len 120 litrové plastové. 

 

K bodu 2 

Navrhuje sa, aby veľkokapacitné kontajnery neboli umiestnené v záhradkárskych osadách na 

zber zmesového komunálneho odpadu. Efektívnejšie a hospodárnejšie bude, ak vlastníci 

záhradiek obdržia plastové vrecia. 

 

K bodu 3 

Podnikatelia si budú môcť vybrať po dohode s mestom zbernú nádobu s objemom, 120 litrov, 

240 litrov alebo 1 100 litrov s frekvenciou odvozu raz za týždeň alebo dvakrát za týždeň (110 

litrová zberná nádoba už nebude k dispozícii) 

 

K bodu 5 

Pre fyzické osoby na území mesta nie je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho 

odpadu. Miestny poplatok platia podľa počtu osôb. Sadzba miestneho poplatku je určená za 

liter odpadu za deň na osobu. Pre 1 až 5 člennú domácnosť je určená 1 zberná nádoba. Stáva 

sa, že fyzické osoby požadujú zbernú nádobu nad stanovený počet (buď jednorazovo 

z dôvodu rôznych osláv alebo na celý rok) a v takýchto prípadoch nie je možné vyrubiť 

miestny poplatok. V takýchto prípadoch sa navrhuje prenájom ďalšej zbernej nádoby resp. 

uloženie odpadu do plastových vriec.  

Ustanovuje sa tiež, že mesto zabezpečí pre nových žiadateľov- pôvodcov zmesového 

komunálneho dopadu vhodnú zbernú nádobu až po splnení ohlasovacej povinnosti k poplatku 

za komunálny odpad. 

 

K bodom 4, 6 ,10 a 11 

Na Bratislavskej ceste na pozemku parc.č. 3418/81 sa nachádza zberné miesto na zber 

objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, elektroodpadu, batérií a akumulátorov. 

 

K bodu 7 a 8 

Navrhuje sa vývozný interval zberu plastov v plastových nádobách 1 100 l minimálne raz za 

týždeň  (doteraz minimálne dvakrát za mesiac) a vo vreciach pre rodinné domy raz za mesiac 

(doteraz dvakrát za mesiac). 

 

K bodu 9 

Navrhuje sa vývozný interval zberu skla (1100 – 1300 l nádoba) minimálne raz za tri týždne 

(doteraz minimálne raz za mesiac). 

 

K bodu 12 

Navrhuje sa predĺžiť zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, v prípade 

individuálnej bytovej výstavby do novembra (doteraz do októbra). 
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K bodu 13 

Oproti súčasnému stavu zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad aj v 

záhradkárskych lokalitách sa navrhuje zber v plastových vreciach. Zároveň sa upresňuje zber 

vianočných stromčekov a to na celom území mesta v januári a vo februári. 

 

K bodu 14 

Z dôvodu navrhovaného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych lokalít 

(viď. komentár k bodu 2) sa navrhuje zrušiť odsek 14, ktorý upravuje zber tohto odpadu 

a frekvenciu odvozu  veľkokapacitných kontajnerov zo záhradkárskych lokalít. 

 

K bodu 15 

Vzhľadom k tomu, že v cintorínoch sa netriedi odpad – biologicky rozložiteľný a ostatný – 

(pôvodne sa to predpokladalo) navrhuje sa upraviť vo VZN podľa skutočného stavu. 

 

K bodu 16 

Zberné miesta použitých jedlých olejov a tukov možno bezplatne odovzdať aj 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 .  

 

 

K bodu B/ Návrhu na uznesenie 

 

Ako je uvedené v bode 1 dôvodovej správy k VZN, stáva sa, že fyzické osoby bývajúce 

v rodinných domoch požadujú zbernú nádobu nad stanovený počet (buď jednorazovo alebo 

na celý rok) a v takýchto prípadoch nie je možné vyrubiť miestny poplatok. V takýchto 

prípadoch sa navrhuje prenájom ďalšej zbernej nádoby resp. pre jednorazové prípady sa budú 

rozdávať plastové vrecia. Pre takéto prípady sa navrhuje výška odplaty podľa predloženého 

návrhu. 

 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie a odporúča ho schváliť s nasledovnými pozmeňujúcimi návrhmi: 

 

V bode 4: vynechať pomlčku a slová „čalúneného nábytku“ 

V bode 5: v odseku 17 a 18 nahradiť slovo „pôvodcu“ slovom „pôvodcovi“ 

V bode 13: písm. a) v prvej a druhej zarážke na konci vynechať dvojbodku a za ňou 

nasledujúce slová dať do zátvorky 

V bode 15: písm. a), b), c) a d) vypustiť slová „vo vopred dojednaných termínoch“ 

 

Komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

Mestská rada Dunajská Streda a odporúča – neodporúča ho schváliť. 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP MsÚ, z podkladov odboru 

technického a investičného MsÚ. 


