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Obecné zastupiteľstvo v Dolnej Strede podľa § 6 ods. 2 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o odpadoch“)
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 5/2022,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Streda
(Dodatok č. 1)
§1
(1) Všeobecne záväzné nariadenie obce Dolná Streda č. 2/2020 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Streda sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 ods. 3 znie:
(3) Na zber zmesového KO sa používajú 60 l KUKA nádoby alebo ich ekvivalent a špeciálne
plastové vrecia. Vývozný cyklus týchto zberných nádob na kalendárny rok zabezpečuje obec
prostredníctvom oprávnenej organizácie.

2. § 6 ods. 4 znie:
(4) Obec určuje na zber zmesového komunálneho odpadu nasledovný systém odvozu:
a) domácnosť s počtom členov 1 až 4: povinnosť mať jednu nádobu s objemom 60 l
s možnosťou mať dve nádoby s objemom 60 l alebo jednu nádobu s objemom 120 l, nárok
na jej (ich) vývoz je 1x za 2 týždne,
b) domácnosť s počtom členov 5 až 8: povinnosť mať minimálne dve nádoby s objemom 60 l
alebo minimálne jednu nádobu s objemom 120 l, s možnosťou mať dve nádoby (každá
s objemom 120 l), nárok na jej (ich) vývoz je 1x za 2 týždne,
c) domácnosť s počtom členov 9 a viac: povinnosť mať minimálne dve nádoby s objemom
60 l alebo minimálne jednu nádobu s objemom 120 l, s možnosťou mať dve alebo tri
nádoby (každá s objemom 120 l), nárok na jej (ich) vývoz je 1x za 2 týždne.

3. § 10 ods. 2 znie:
(2) Obec zabezpečuje zber, prepravu a zhodnocovanie kuchynského odpadu od fyzických osôb.
Zber sa vykonáva prostredníctvom plastových košíkov s kompostovateľnými sáčkami, ktoré
si pôvodcovia odpadu môžu vyzdvihnúť na zbernom dvore. V ohlásený deň zberu podľa
Harmonogramu môžu pôvodcovia odpadu tieto košíky zavesiť na bránu, resp. oplotenie
domu, odkiaľ bude tento odpad pracovníkmi obce zbieraný. Frekvencia zberu kuchynského
odpadu z domácností je 1x týždenne. V prípade potreby si pôvodcovia odpadu môžu ďalšie
kompostovateľné sáčky vyzdvihnúť na obecnom úrade. Okrem zberu kuchynského odpadu
z domácností môžu obyvatelia tento odpad ukladať aj do špeciálnej nádoby s chladením,
umiestnenej na zbernom dvore.
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(2) Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia obce Dolná Streda č. 2/2020 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Dolná Streda ostávajú
nezmenené.

§2
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Dolnej Strede dňa 09.06.2022
uznesením č. 411/2022/23.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli obce okrem
§ 1 ods. 1 bod 1. a 2., ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2023.

............................................
PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry, v. r.
starosta
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