
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
Dňa: 04.03.2021          bod: 02. 
 

 

02. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 
 

 

PREDKLADÁ:  Ing. Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia 

SPRACOVALI: Mgr. Jana Guštafiková, referent životného prostredia 

    Ing. Oľga Moťovská, vedúca ref. ŽP, komunálnych služieb a dopravy 

   Mgr. Peter Štetka, právnik MsÚ v Pezinku 

 

 

Stanovisko komisie ŽP, prírodných hodnôt a odpadu zo dňa:  28.01.2021  

6 ZA 

0 PROTI 

0 NEHLASOVALI 

 Komisia odporúča, aby systém zberu, ktorý bude platiť od 2022 bol zavedený už teraz, 

aby si ľudia nezvykali na niečo, čo do roku 2022 nebude platiť. 

 

Uznesenie MsR č. 2-....../2021 zo dňa:     23.02.2021  

6 ZA 

0 PROTI 

0 ZDRŽAL SA 

 

 

UZNESENIE MsZ č. 1-....../2021 
 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 

v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 v spojení s § 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 81 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

schvaľuje 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

(skrátene „o odpadoch“) 

 

 

 

 

 

a) bez pripomienok  

 

b) s týmito pripomienkami 

 

 



Dôvodová správa: 
I. 

Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných nariadeniach 

(ďalej len „VZN“). Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej samosprávy  

(§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.), ako aj vo veciach, v ktorých plní úlohy štátnej správy, ale v tomto 

prípade musí existovať splnomocnenie zo zákona (§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.).  

 

Návrh VZN, o ktorom má Mestské zastupiteľstvo rokovať, musí byť zverejnený obvyklým spôsobom 

najmenej na dobu 15 dní pred jeho prerokovaním v MsZ. Počas vyvesenia začína plynúť 10-dňová 

lehota, počas ktorej môžu tak fyzické, ako aj právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu VZN. 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text, odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmenu, vypustenie 

alebo spresnenie pôvodného textu). Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné 

podnety nemusí navrhovateľ VZN prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 

zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ VZN. Vyhodnotenie 

obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto pripomienku predložil, ktorým pripomienkam 

sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie 

pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ o návrhu VZN. 

 

II. 

 

V prílohe tohto materiálu Vám predkladáme návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi. 

 

 

Podľa § 81 ods. 8 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) je obec povinná upraviť vo svojom všeobecne 

záväznom nariadení o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len 

„nariadenie“) podrobnosti nakladania s odpadom týkajúcich sa obce. 

Zákon o odpadoch a jeho vykonávacie predpisy boli v rokoch 2019 a 2020 novelizované a zmeny a 

doplnenia sa týkajú aj nakladania s odpadom v obciach. Týmto návrhom nariadenia sa upravuje 

oddelený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu, na ktorý si od 1. 1. 2021 Mesto 

Pezinok nemôže uplatňovať výnimku a preto zavádza povinný zber tohto kuchynského odpadu v 

našom meste. Zároveň od 1. 1. 2021 ukladanie zmesového komunálneho odpadu na skládku je možné 

len vtedy, ak odpad prešiel úpravou odpadov (ktorá zahŕňa aj triedenie odpadov). Ministerstvo 

životného prostredia SR stanovilo lehotu na zosúladenie zmeny systému nakladania s biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom (kuchynský odpad) do 30. júna 2021. V meste Pezinok 

zavádzame zber kuchynského odpadu na jar tohto roku v súlade so zákonom o odpadoch a preto je 

dôležité mať túto povinnosť pre občanov zakotvenú v nariadení Mesta. Z uvedeného dôvodu je 

nevyhnuté bezodkladné prijatie tohto návrhu nariadenia.  

Návrh nariadenia ďalej upravuje a dopĺňa v súlade so zákonom o odpadoch oproti pôvodnému 

nariadeniu: základné pojmy a definície, spôsob nakladania pre elektroodpad a textil, pretože boli 

rozšírené možnosti odovzdávania tohto odpadu pre občanov; povinnosti pôvodcov a držiteľov 

odpadov; povinnosti pre toho, kto vykonáva zber a výkup odpadu; a povinnosti pre školský zber. 

Ministerstvo životného prostredia SR pripravuje ďalšiu novelu zákona o odpadoch a taktiež novely 

vykonávacích predpisov a nové vykonávacie predpisy, ktoré sa budú týkať aj obcí, resp. budú 

upresňovať existujúce povinnosti pre obce. Z uvedených dôvodov bude musieť aj Mesto Pezinok 

pristúpiť k ďalšej úprave tohto nariadenia aj koncom roka 2021.  

 

 

Stanovisko komisií pri MsZ: 

Návrh VZN bol prerokovaný v komisii životného prostredia, ktorá odporučila prijať VZN. 

 

Po zverejnení návrhu VZN na web stránke mesta boli doručené pripomienky občana z 20.02.2021, 

k jednotlivým pripomienkam sú kurzívou uvedené stanoviská:. 



§ 4 (3) Upraviť.  Podľa tohto bodu nemôže fyzická osoba ani prepraviť elektroodpad, nebezpečný 

odpad a podobne na zberné miesto.  

Ide o presnú citáciu zákona o odpadoch. Pri vlastnom výklade odseku si treba pozrieť terminológiu 

jednotlivých pojmov. Nakladanie s odpadom je presne definovaný a určený proces v zmysle zákona 

o odpadoch a nie je v rozpore s tým, že by si fyzická osoba nemohla prevážať napr. elektrospotrebiče 

alebo pokazený elektrospotrebič... tu sa nejedná o „nakladanie s odpadom“  v zmysle zákona 

o odpadoch. 

§ 15 A) TRIEDENÝ ZBER PAPIERA Bod 3. – Momentálne na papier máme pridelenú čiernu nádobu 

s modrou nálepkou. Buď sa to zahrnie ako určená nádoba na papier, alebo poprosím o výmenu. 

Vývozný interval 1-krát za 40 dní je nedostatočný. Ľudia sú nútení ukladať papierový odpad mimo 

nádob alebo na nádobu. Poprosím upraviť na minimálne na 1-krát za 30 dní. 

Počet nádob a frekvenciu vývozov na separáty určuje a financuje Organizácia zodpovednosti výrobcov 

(OZV). V prípade nespokojnosti je potrebné nahlásiť Mestu stojisko, bežne sa stáva, že reálny počet 

ľudí v bytových domov je vyšší ako nahlásený počet obyvateľov. OZV vychádza z počtu prihlásených 

obyvateľov. Farbu nádoby preveríme. 

§ 21 Nakladanie s elektroodpadmi z domácností (4) – Ak je zakázané elektroodpad odovzdať iným 

subjektom ako ustanovuje toto nariadenie, je nevyhnutné, aby Mesto zverejňovalo s dátumami 

vývozov aj informáciu, s kým má uzavretú zmluvu o vývoze nadrozmerného elektroodpadu. Vid (3) d) 

Túto informáciu doplníme. 

 

Spracovali dňa 16.02.2021 

Mgr. Jana Guštafiková, Mgr. Peter Štetka 

 

Doplnené: 24.02.2021 

 

 


