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Materiál na rokovanie      Materiál č.:  ... /2016/11 

11. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

11. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban      
 

 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. .../2016 zo dňa 19. 

apríla 2016, o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území mesta Dunajská Streda. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2016/…. sz. (2016.04.19.) általános érvényű rendelete 

Dunaszerdahely Város területén található települési és kisebb építési hulladékok 

kezeléséről. 

 

Predkladá :    JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril: Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedný:  Ing. Dezider Szabó, vedúci odboru technického a investičného 

Felelős:       

 

Návrh na uznesenie:  Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu 

Határozati javaslat: 

 

 A/  sa uznieslo  

na Všeobecne záväznom nariadení mesta Dunajská Streda č. 

.../2016 zo dňa 19. apríla 2016, o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 

Dunajská Streda v predloženom rozsahu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Apríl 2016 

                         2016. április 
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Dôvodová správa 
 

Dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o odpadoch  (č. 79/2015 Z.z.), ktorým 

bol zrušený zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorý bol viac ako 30 krát novelizovaný a do jeho textu bolo prevzatých desať 

smerníc vrátane ich zmien a dodatkov.  

Nový zákon sleduje najmä zníženie množstva odpadov, ktoré sa zneškodňujú skládkovaním, 

úpravu a zameranosť  na  predchádzanie vzniku odpadu, minimalizáciu negatívnych vplyvov vzniku 

a nakladania s odpadom na životné prostredie a zdravie ľudí, zavedenie a uplatňovanie rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov a dovozcov, štandardným spôsobom obvyklým v iných členských štátoch 

Európskej únie a jej  premietnutie na komunálnu úroveň.   

Zákona obsahuje tri rozhodujúce zmeny oproti súčasnému stavu v oblasti odpadového 

hospodárstva.  

Najväčšou zmenou je návrh na zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie 

povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok. Celý systém zabezpečenia povinností 

výrobcov a dovozcov bude zabezpečovaný priamym uplatňovaním princípu rozšírenej zodpovednosti 

výrobcov a dovozcov či už individuálne alebo  kolektívne (organizácie zodpovednosti výrobcov).  

Druhá zmena sa priamo dotýka vzniku a fungovania organizácií zodpovednosti výrobcov. 

Zavádza sa povinnosť autorizácie týchto organizácií. Zákon vytvára aj podmienky pre vznik 

koordinačného centra, ktoré bude slúžiť na podporu plnenia zákonných povinností výrobcov 

a organizácií zodpovednosti výrobcov.  

Treťou zmenou je výrazné sprísnenie podmienok a kontroly výkupu kovového odpadu od 

fyzických osôb – nepodnikateľov a zákazu ukladať na skládky odpadov vytriedené  zložky 

komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a vytriedený biologicky 

rozložiteľný odpad. 

Podľa § 135 ods. 15 nového zákona o odpadoch „Obec je povinná všeobecne záväzné nariadenie 

obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vydané podľa doterajších 

právnych predpisov uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 2016.“ 

Platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2001 o nakladaní s komunálnym odpadom mesta 

Dunajská Streda bolo schválené mestským zastupiteľstvom dňa 4.9.2001 a zmenené 

Všeobecne záväzným nariadením č. 22/2009 zo dňa 15.12.2009.   

 

Vzhľadom na rozsiahle zmeny v legislatíve na úseku odpadového hospodárstva od prijatia 

citovaného všeobecne záväzného nariadenia mesta, nie je účelné prijať zmeny doterajšieho 

nariadenia, ale je potrebné schváliť nové všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, ktoré je v súlade s ustanoveniami 

nového zákona o odpadoch. 

 

Podľa § 81 ods. 8 citovaného nového zákona o odpadoch  

„8. Obec vo všeobecne záväznom nariadení upraví v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva podrobnosti o  

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, 

c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 
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d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom 

od prevádzkovateľa kuchyne,  

e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

1.elektroodpadov z domácností, 

2.odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 

3.použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 

4.veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a  

zdravotníckych pomôcok,  

5. jedlých olejov a tukov, 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok, 

g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

h) prevádzkovaní zberného dvora, 

i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 

j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 

pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.“  

 

 

 

 

Návrh prerokovala: 

 komisia pre životné prostredie a verejný poriadok a odporúča ho schváliť. 

 mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

 

Návrh vypracovali: 

Mgr. Priska Czúfalová, referát právny 

Ing. Ernő Lelkes, odbor technický a investičný 


