
Mesto Dunajská Streda na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona SNR     

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 v znení neskorších predpisov vydáva 

toto všeobecne záväzné nariadenie  

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda 

 č. ......./2022 zo dňa 13. decembra 2022, 

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, všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 zo dňa 11. decembra 2018 a všeobecne 

záväzného nariadenia č. 21/2019 zo dňa 26. novembra 2019  sa mení a dopĺňa nasledovne: 

 

1. V § 9 odsek 7 sa slová „v nádobách/plastových vreciach“ nahrádzajú slovami „v zberných 

nádobách“. 

 

2. V § 12 odsek 3 znie: 

„3. Na území mesta je zavedený množstvový zber zmesového komunálneho odpadu pre 

fyzické osoby-podnikateľov a pre právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo 

užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.“ 

 

3. V § 12 odsek 5 písm. a) a b) znejú: 

a) „zberné nádoby s objemom 120 litrov - plastová modrej farby - pre rodinné domy 

(rodinný dom je budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným 

vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia 

a podkrovie). Uvedené zberné nádoby sú označené samolepiacou nálepkou, na ktorej 

je uvedené označenie FO-KO - číslo nádoby. 

b) zberné nádoby s objemom 1 100 litrov, plastové a podzemné kontajnery s objemom 2, 

3, 4 a 5 m3 – pre bytové domy, 1 100 litrov pre právnické osoby a fyzické osoby- 

podnikateľov,“  

 

4. V § 16 odsek 5 písm. a) bod 2 znie 

„2. Mesto určuje na triedený zber papiera modré plastové nádoby: 

- o objeme 1 100 litrov s vývozným intervalom raz za týždeň a podzemné 

kontajnery s objemom 5 m3 --  pre bytové domy 

- o objeme 120 l pre rodinné domy s vývozným intervalom najmenej raz za mesiac“ 

 

5. V § 16 odsek 5 písm. b) bod 2 znie: 

„2. Mesto určuje na triedený zber plastov žlté plastové zberné nádoby: 

- o objeme 1 100 litrov s vývozným intervalom minimálne raz za týždeň, a podzemné 

kontajnery s objemom 5 m3  - pre bytové domy: 

- o objeme 120 litrov s vývozným intervalom raz za mesiac - pre rodinné domy. 
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  Zberné nádoby musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je 

čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na kontajneri, zbernej nádobe na viditeľnom mieste 

a obsahuje údaje v úradnom jazyku a v maďarskom jazyku o tom, pre aký odpad sa 

využíva.“ 

 

6. V § 16 odsek 5 písm. c) bod 2 znie: 

„2. Mesto určuje na triedený zber skla zelené plastové zberné nádoby: 

- o objeme 1 100 – 1 300 litrov s vývozným intervalom minimálne raz za tri týždne a 

podzemné kontajnery s objemom 5 m3 - pre bytové domy 

- o objeme 120 litrov s vývozným intervalom minimálne raz za tri týždne - pre rodinné 

domy.“ 

 

7. V § 20 odseky 1 až 4 znejú: 

„1. Mesto zabezpečuje od apríla do novembra triedený zber biologicky rozložiteľného 

odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov. 

2.  Do biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, parkov a cintorínov patria: kvety,    

tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, 

pozberové zvyšky z pestovania, ovocie a zelenina, šupky z čistenia ovocia a 

zeleniny, zvyšky kávy a čaju,. piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol. 

3.  Do biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov nepatria: 

zvyšky jedál, kamene, vence, umelé kvety, cigaretové ohorky, uhynuté zvieratá, časti 

zvierat a pod. 

4.  Mesto zabezpečuje  

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

– v 240 litrových hnedých plastových zberných nádobách v intervaloch určených 

pre zber zmesového komunálneho 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 biologicky rozložiteľného odpadu zo záhradkárskych lokalít na 

Malodvorníckej ceste, Bratislavskej ceste, Zelený rad  a Kvetnej ulici v 7, 10, 20 

alebo 35 m3 veľkokapacitných kontajneroch podľa potreby, pričom deň odvozu sa 

oznámi pôvodným pôvodcom na oznamovacej tabuli na tvári miesta aspoň 5 

pracovných dní vopred.“ 

 

8. V § 20 odsek 7 sa slovo „vriec“ nahrádzajú slovami „zberných nádob“. 

 

9. V § 20 odsek 8 a 9 sa slovo „vrecia“ nahrádzajú slovami „zberné nádoby“. 

 

10. V § 21 odsek 5 znie: 

„5. Mesto zabezpečuje celoročný zber a prepravu použitých jedlých olejov a tukov 

minimálne raz za mesiac. Obyvatelia majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať 

na zriadených odberných miestach v nepriepustných nádobách z PET materiálu  (najviac 

v objeme 10 litrov) najmä: 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti Dunajská Streda, 

b) na zbernom mieste na Bratislavskej ceste, 

c) na čerpacích staniciach PHM Slovnaft. a.s. na Bratislavskej ceste II a na Hlavnej ulici 

počas prevádzkovej doby čerpacej stanice.“ 

 

11. V § 22 odsek 13 znie:  
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„13. Mesto zabezpečuje triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

z domácností: 

- pre rodinné domy: v 10 litrových hnedých plastových zberných nádobách 

s minimálnym intervalom odvozu raz za dva týždne, v prípade potreby je nevyhnutné 

zabezpečiť zvýšenie odvozu, 

-   pre obytné domy: v podzemných kontajneroch s objemom 3 m3.“ 

 

12. V § 22  sa vypúšťa odsek 14.  

 

 

  II. 

 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, .................2022        

 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos, 

            primátor mesta  

 


