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MESTO PEZINOK 

Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 5/2018 

ktorým sa mení a dopÍňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o naldadaní s 
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 
v zmysle ustanovenia§ 4 ods. 1 a ods. 3 písm. g), h), n) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v zne1ú neskorších predpisov a v súlade s § 81 zák. č. 

79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

sa dňa 26. 04. 2018 uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) Mesta Pezinok 

ČI. 1 
Predmet úpravy 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi sa mení a dopÍňa takto: 

1. § 15 bod. 1. sa mení a dopÍňa nasledovne: 
Na území mesta sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov: 

Zmesový komunálny odpad 

Papier 

Plasty 

Sklo 

Kovy 

Viacvrstvové kombinované materiály (VKM) 

Biologický rozložiteľný odpad Uedlé oleje, zelený a kuchynský odpad z domácností) 

Stavebný odpad 

Objemný odpad 

Odpad s obsahom škodlivín 

2. § 17 bod 3. sa mení a jeho nové znenie je nasledovné: 
Množstvový zber drobných stavebných odpadov sa vykonáva v areáli firmy Marius 

Pedersen, a.s. na Viničnianskej č. 25 Pezinok v pracovných dňoch a v sobotu podľa 

prevádzkového poriadku spoločnosti. 



3. § 18 písm. D) sa mení a dopÍňa nasledovne: 

D) TRIEDENÝ ZBER KOVOV

1. Odpady z kovových obalov a neobalových výrobkov sa zaraďujú pod číslo 20 01 40 v

zmysle Katalógu odpadov.

2. Triedený zber kovov sa vykonáva donáškovým spôsobom v zariadeniach určených na zber

kovov, s ktorými má Mesto uzatvorenú zmluvu a sú uvedené na webovom sídle Mesta.

3.Triedený zber kovov sa vykonáva donáškovým spôsobom prostredníctvom zberných

plastových kontajnerov červenej farby účelne rozmiestnených po meste poverenými 

pracov1úkmi mestského úradu s vývozným intervalom 1 x mesačne. 

4. Do kovov patria: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové súčiastky, drôty a káble (bez

bužírky), starý riad, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliník, hliníkový obal, kovová rúrka,

konzervy, oceľové plechovky, kovové obaly z potravín zbavené obsahu, plechovky z

nápojov.

5. Do kovov nepatria: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými

látkami, či olejmi.

4. § 18 sa dopÍňa nasledovne: 

E) TRIEDENÝ ZBER VIACVRSTVOVÝCH KOMBINOVANÝCH MATERIÁLOV

NA BÁZE LEPENKY (VKM) 

1. Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) sa

zaraďujú pod číslo 20 01 03 v zmysle Katalógu odpadov.

2.Triedený zber VKM sa vykonáva donáškovým spôsobom prostredníctvom zberných 

plastových kontajnerov oranžovej farby účelne rozmiestnených po meste poverenými 

pracovníkmi mestského úradu s vývozným intervalom 1 x mesačne. 

3. Medzi VKM patrí: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov,

ovocných džúsov, štiav, vína, kozmetiky

4. Medzi VKM nepatrí: znečistené VKM, viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok,

pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku.

5. § 19 bod 4. sa dopÍňa nasledovne: 

Mesto určuje na zber BIO odpadov zo záhrad, parkov a cintorínov pre obyvateľov 

bytových domov: 



- 1100 1 kontajner s hnedým poklopom pre tých obyvateľov bytových domov, ktorí 

zabezpečia 100 %-né triedenie, s vývozným intervalom podľa vývozného kalendára. 
Žiadosť o kontajner musí byť písomná a záujemcov z príslušnej lokality musí byť 

min. 30. 

6. § 27 sa dopÍňa nasledovne: 

5. Mesto určuje tzv. „zberné miesto" na zber odpadových pneumatík v Technickom
a skladovom areáli MPS na Fajgalskej ceste.

6. Zberné miesto bude slúžiť na zber pneumatík bez diskov od obyvateľov v čase vyhláseného
zberu objemného odpadu.

Čl. II 
Záverečné ustanovenia 

1. (Návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a na internetovej adrese Mesta
(www.pezinok.sk) v lehote uvedenej v§ 6 ods. 3 zákona o obecnom zriadení.

2. Toto VZN sa vyhlási vyvesením na úradnej tabuli po dobu 15 dní v zmysle § 6 ods. 8
zákona o obecnom zriadení. Účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia.

Vyvesené dňa: 11-· 05 · M;4I 

Pečiatka a podpis: .--
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