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UZNESENIE MsZ č. 1- ....../2022  

 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

s poukazom na ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších 

 

 

schvaľuje   

    

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. X/2022, 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (skrátene „o odpadoch“) 

 

  

 

a) bez pripomienok 

 

b) s týmito pripomienkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dôvodová správa: 
 

Dôležitou kompetenciou Mestského zastupiteľstva je uznášať sa na všeobecne záväzných 

nariadeniach (ďalej len „VZN“). Vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcí slúži na 

regulovanie spoločenských vzťahov a usmerňovanie správania právnických a fyzických osôb na 

území obce. Mestské zastupiteľstvo môže vydávať VZN tak vo veciach územnej samosprávy (§ 6 

ods. 1 zákona SNR 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 SNR 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 SNR 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 SNR č. 369/1990 Zb.). 

 

Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom MsZ najneskôr 3 dni pred rokovaním MsZ 

o návrhu VZN. 

 

Mesto Pezinok podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov je povinné zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 

jedlých olejov a tukov z domácností. V súčasnosti sa podľa VZN č. 1/2021 zbierajú jedlé oleje 

a tuky donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na niektorých kontajnerových stojiskách. 

 

Predkladaná novela Všeobecne záväzného nariadenia o odpadoch sa týka zmeny vo 

vykonávaní triedeného zberu jedlých olejov a tukov z domácností. Predmetom úpravy je 

jeden novelizačný bod týkajúci sa nakladania s jedlými olejmi a tukmi. 

 

Mesto Pezinok uzatvorilo dňa 20. 4. 2022 zmluvu o poskytovaní služby pri zbere odpadov so 

spoločnosťou CMT Group s. r. o. so sídlom v Bratislave, ktorej predmetom je úprava práv a 

povinností zmluvných strán pri zbere a preprave jedlých olejov a tukov vzniknutých a 

zozbieraných na území mesta od fyzických osôb a zaradených pod katalógové číslo 20 01 25 podľa 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa 

ustanovuje Katalóg odpadov.  

 

V súčasnosti sa zbierajú jedlé oleje a tuky do hnedých 240 l nádob s poklopom umiestnených na 5 

stojiskách, ktoré sú často znečistené kuchynským a iným odpadom. 

 

Mesto zavádza zber jedlých olejov a tukov do 120 l oranžových nádob na sídliskách s otvorom na 

vkladanie plastových fliaš, čo zníži nežiadúce znečisťovanie kuchynským a iným odpadom. 

Nádoby sa budú meniť kus za kus minimálne 1x mesačne. Počet nádob bude 16 kusov. Nádoby sú 

upravené tak, aby ani pri vytečení oleja z plastovej fľaše, neunikal olej na verejné priestranstvo. 



 

Obyvatelia rodinných domov dostanú 3 l nádobu, do ktorej budú vylievať jedlé oleje a tuky. V deň 

vývozu, minimálne 1x mesačne, vyložia nádobu pred rodinný dom a nádoba im bude vymenená za 

prázdnu a čistú. 

 

Zber je odplatný. Mesto môže raz mesačne fakturovať množstvá vyzbieraného použitých jedlých 

olejov a tukov v cene 0.32 eur + DPH / 1 l, za predchádzajúci mesiac podľa celkových množstiev.  

 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

Týmto nariadením sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. 

§ 2 

Predmet úpravy 

 

1. § 16 ods. 8 znie: „Mesto určuje na zber jedlých olejov a tukov 

a) ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, označené plastové 3 l nádoby, do ktorých sa jedlé 

oleje a tuky vylievajú, a v čase vývozu umiestňované pred rodinný dom, s vývozným 

intervalom podľa vývozného kalendára minimálne 1x mesačne, 

b) ak ide o komplexnú bytovú výstavbu, označené oranžové 120 l nádoby umiestnené na 

stojiskách zverejnených na webovom sídle Mesta, do ktorých sa jedlé oleje a tuky 

vhadzujú v uzatvorených plastových nádobách (napr. PET fľaše, plastové nádoby od 

oleja), s vývozným intervalom podľa vývozného kalendára minimálne 1x mesačne. 

c) na ďalších miestach uvedených na webovom sídle mesta na základe zmluvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Ing. arch. Igor Hianik 

                                                                                          primátor Mesta Pezinok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


