
 

 

        

 

Materiál na rokovanie      Materiál č.:  .. /2022/2 

2. zasadnutia  

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v IX. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete  

2. ülésének beterjesztett anyaga 

a IX. választási időszakban  

    

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 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. 

Javaslat Dunaszerdahely Város 2022. évi ...sz., (2022. december 13.) rendeletére, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2016. évi 6.sz., (2016. április 19.),  a 

Dunaszerdahely Város területén található települési és kisebb építési hulladékok 

kezeléséről szóló általános érvényű rendelete. 

 

Predkladá :            JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti: 

 

Preverila:         Ing. Júlia Bubniaková, prednostka MsÚ 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:           Mgr. Priska Czúfalová, vedúca Referátu právneho ÚP MsÚ 

Felelős: 

 

 

Návrh na uznesenie:        Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

Határozati javaslat:         Dunaszerdahely Képviselő-testülete  

  

s a  u z n i e s l o  

h a t á r o z a t o t  h o z o t t  

 

na Všeobecne záväznom nariadení 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 

v predloženom rozsahu. 

Dunaszerdahely Város 2022. évi sz., (2022. december 13.) 

rendeletéről, amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely 

Város 2016. évi 6.sz., (2016. április 19.),  a Dunaszerdahely 

Város területén található települési és kisebb építési hulladékok 

kezeléséről szóló általános érvényű rendelete az előterjesztett 

terjedelemben. 

 

December 2022  

 2022. december 



 

 

 

Dôvodová správa 

 

 

Nakladanie s odpadmi na území mesta Dunajská Streda upravuje Všeobecne záväzné 

nariadenie mesta Dunajská Streda č. 6/2016 zo dňa 19. apríla 2016 nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Dunajská Streda v znení 

neskorších zmien a doplnkov. 

Podľa § 81 od. 8 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov obec/mesto 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, 

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 nebezpečných látok, 

g) spôsobe spätného zberu odpadových pneumatík, 

h) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 

prevádzkovaní zberného dvora, 

j)  spôsobe zberu drobného stavebného odpadu, 

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

pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad.“ 

 

Predkladaný návrh všeobecne záväzného nariadenia zohľadňuje nasledovné: 

➢ Mestu Dunajská Streda bol v roku 2021 poskytnutý NFP v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Interreg: Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko, 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja, Prioritná os: 1. 

Prispievanie k inteligentnému cezhraničnému regiónu, Názov projektu: Digital Village, 

Akronym: DigiVil, Kód žiadosti v MS: NFP305010Z513, Kód projektu v MS: 

305011Z513. Výška NFP je: 208 537 eur. 

V rámci uvedeného projektu mesto vybuduje stojiská podzemných kontajnerov na 

komunálny a triedený odpad v rozsahu:   

zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad- 11 kusov, s objemom 3,0 m³ 

zberné nádoby na komunálny odpad – 33 kusov s objemom 5,0 m³ 

zberné nádoby na papier – 11 kusov s objemom 5,0 m³ 

zberné nádoby na plasty – 11 kusov s objemom 5,0 m³ 

Stojiská podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad budú vybudované do 

konca r. 2022 na jedenástich miestach na území mesta zohľadňujúc vzdialenosť 

jednotlivých bytových domov. 

➢ Zber zelene zo záhrad pri rodinných domoch sa zmenil, už sa nezbiera v plastových 

vreciach, ale v plastových zberných nádobách. 

➢ V oceľových zberných nádobách sa už nezbiera zmesový komunálny odpad. 



 

➢ Upresnilo sa ustanovenie nariadenia ohľadne zberu a prepravy použitých jedlých olejov  

 

a tukov. 

 

➢ Predkladaný návrh počíta so zavedeným zberu papiera, plastu od domácností pri 

rodinných domoch a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností. 

 

Predkladaný návrh prerokovala: 

 

Komisia MsZ pre financie: navrhuje v bode 3. písm. a) predkladaného všeobecne záväzného 

nariadenia vypustiť slová „od 1.1.2019 mesto zabezpečí už len 120 litrové zberné nádoby“. 

Predkladateľ s uvedeným návrhom súhlasil a pozmeňujúci návrh komisie už bol zapracovaný 

do predkladaného návrhu nariadenia. 

 

Komisia MsZ pre životné prostredie a odporúča ho schváliť. 

 

Mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, Referát právny ÚP MsÚ  

 

 

       

 


