AKO
NAKLADAŤ
S ODPADMI
Návod pre fyzické osoby, ktoré na území mesta Pezinok sa potrebujú
zbaviť komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Podrobnosti o nakladaní s odpadmi sú uvedené vo VZN č. 7/2016
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
v znení neskorších zmien.

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
§ Rodinné domy
Nádoba: 1 ks čierna 240 l plastová nádoba (do 5 osôb)
2 ks čierna 240 l plastová nádoba (pre 6 a viac osôb)
Vývoz: 1 krát za 14 dní
§ Bytové domy
Nádoba: čierny plastový (príp. kovový) kontajner 1100 l
Vývoz: 1 krát za 7 dní (pre 30 až 50 osôb)
2 krát za 7 dní (pre 51 až 100 osôb)
§ lokalita Glejovka
Nádoba: veľkokapacitný kontajner objemu 7 m3
Vývoz: 1 krát za 14 dní
§ RO Kučišdorfská dolina, Leitne, Slnečné údolie a Stupy
Nádoba: čierny plastový (príp. kovový) kontajner 1100 l
(1 kontajner pre 10 chát)
Vývoz: 1 krát za 7 dní
§ RO Pezinská Baba
Nádoba: čierna plastová nádoba o objeme 240 l
Vývoz: 1 krát za 7 dní
§ RO Krkavec
Nádoba: veľkokapacitný kontajner objemu 7 m3
Vývoz: 1 krát za 14 dní
Zbiera sa: zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť.
Nezbiera sa: akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene,
drevo, popol, pneumatiky a pod.), zložky triedeného systému zberu (papier, plasty,
sklo, textil), nebezpečné odpady a biologicky rozložiteľný odpad.
UPOZORNENIE: v rekreačných oblastiach a v lokalite Glejovka sa netriedi. Aj tu
platí, že kontajnery sa nesmú preťažovať, do nádob sa nevkladá biologický odpad
a drobný stavebný odpad a odpad sa nesmie ukladať vedľa kontajnerov!

PAPIER
§ Rodinné domy

Nádoba: modrá plastová nádoba o objeme 240 l
Vývoz: 1 krát za 6 týždňov
§ Ulica Vinice

Nádoba: vrece o objeme 120 l
Vývoz: 1 krát za 14 dní
§ Bytové domy

Nádoba: plastový modrý kontajner (príp. kovový s modrým
poklopom) o objeme 1100 l
Vývoz: 1 krát za 7 dní
Zbiera sa: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové
vrecká, lepenka, papierové krabice, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne
zoznamy, plagáty, pohľadnice, baliaci papier, papierový obal a pod.
UPOZORNENIE: do kontajnera vkladať krabice rozložené alebo roztrhané!
Nezbiera sa: plastové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (napr. tzv.
tetrapakové obaly - krabice od mlieka a nápojov), voskovaný papier, papier s
hliníkovou fóliou, silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, celofán,
lepiaca páska a pod.

PLASTY
§ Rodinné domy
Nádoba: vrece o objeme 120 l
Vývoz: 1 krát za 30 dní
§ Ulica Vinice
Nádoba: vrece o objeme 120 l
Vývoz: 1 krát za 14 dní
§ Bytové domy
Nádoba: plastový žltý kontajner o objeme 1100 l
Vývoz: 1 krát za 7 dní

Zbiera sa: PET fľaše, fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže,
tekutých mydiel, číre a farebné fólie, fľaše od citrónových štiav, fľaše s
označením PP, igelitové tašky, fólie zo stavebnín, fólie z pracích práškov, umyté
tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky, poháriky z automatov a iné
plastové nádobky.
UPOZORNENIE: plastové obaly odovzdať vyprázdnené, fľaše stlačené!
Nezbiera sa: polystyrén, obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové
obaly, podlahové krytiny, linoleum, guma, molitan, kabelky, plastový nábytok a
pod.

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD
§ Rodinné domy (odpad zo záhrad a kuchynský odpad)
Nádoba: hnedá plastová nádoba o objeme 240 l
Vývoz: nepravidelne, podľa vývozného kalendára
§ Bytové domy (odpad zo záhrad)
Nádoba: 1100 l kontajner s hnedým poklopom pre tých obyvateľov
bytových domov, ktorí zabezpečia 100 %-né triedenie
Vývoz: nepravidelne, podľa vývozného kalendára
Zbiera sa: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné
škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat,
papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po
záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky,
nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín
rastlinného pôvodu, kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania
krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a
zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.
UPOZORNENIE: odpad ukladať voľne, nie v obaloch a sáčkoch!
Nezbiera sa: zemina, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat,
kosti, perie, tekuté zvyšky jedál a pod.

SKLO
Nádoba:
Vývoz:

plastový zelený kontajner alebo kovový kontajner
so zeleným poklopom o objeme 1 100 l spoločný
pre rodinné aj bytové domy
2 krát za 30 dní

Zbiera sa: biele aj farebné fľaše, poháre, obaly a predmety zo skla, fľaštičky od
kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z
okuliarov a pod.
UPOZORNENIE: fľaše odovzdať vyprázdnené!
Nezbiera sa: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované
sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky,
obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami), lepené sklo,
autosklo a pod.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Miesto zberu: v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., Viničnianska 25
Zbiera sa priebežne v pracovných dňoch od 7.00 do 15.30 hod
a v sobotu od 8.00 do 14.00 h, v júli a v auguste od 8.00 do 12.00 h.
Zber je spoplatnený podľa množstva dovezeného odpadu (24 €
za 1 tonu odpadu). Každý obyvateľ Pezinka môže ročne odovzdať
1000 kg drobných stavebných odpadov.
Zbiera sa: inertný odpad, napr. betón, dlažba, tehly, suť, zemina, obkladačky,
keramika...
Nezbiera sa: stavebné odpady zmiešané s inými druhmi odpadov.

ODPAD Z DREVA
Miesto zberu: areál firmy Xylo Machinery SK, s.r.o., Drevárska 23
Zbiera sa priebežne v pracovných dňoch od 7.00 hod do 15.30 hod.
Zbiera sa: odpadové rezivo, drevené časti nábytku – môže byť s drobnými
kovovými časťami, preglejka, obaly z dreva, dosky, stavebné a demoličné drevo,
kmene s hrúbkou väčšou ako 8 cm
Nezbiera sa: konáre do hrúbky 8 cm, haluzovina, lístie, tráva, nábytok s čalúnením, sklom, polystyrénom, molitanom alebo veľkými kovovými súčiastkami...

OBJEMNÝ ODPAD
Miesto zberu: Technický a skladový areál MPS, Fajgalská cesta
Interval zberu: 2 krát ročne
Zbiera sa: komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne
používanej nádoby na zmesový odpad (napr. sedačka, nábytok, koberce,
linoleum, plastový nábytok, prepravky...)
Nezbiera sa: odpady s obsahom škodlivín, pneumatiky, drobný stavebný odpad...

KOVY
Miesto zberu: 1100 l kontajnery červenej farby rozmiestnené po meste
Interval zberu: 1 krát mesačne
alebo
v zariadeniach určených na zber kovov, s ktorými má Mesto
uzatvorenú zmluvu:
§ BAĎURA, s.r.o., Šenkvická cesta 18, Pezinok
§ HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok
§ P+K združenie, Šenkvická cesta 1, Pezinok
Interval zberu: počas prevádzkovej doby jednotlivých prevádzok
Zbiera sa: 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.
Nezbiera sa: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi
chemickými látkami, či olejmi.

VKM (viacvrstvové materiály na báze lepenky)
Miesto zberu: 1100 l kontajnery oranžovej farby rozmiestnené po meste
Interval zberu: 1 krát mesačne
Zbiera sa: viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky, tzv. tetrapaky

TEXTIL
Miesto zberu: špeciálne kontajnery rozmiestnené po meste
Interval zberu: 1 krát za 7 dní
Zbiera sa: čisté a suché šatstvo a textílie (všetky druhy odevov, prikrývky, deky,
posteľná bielizeň), obuv.
Nezbiera sa: znečistené a mokré šatstvo a pod.

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Druh nádoby: žltá plastová nádoba
Miesto zberu: pri vstupe do predajne ČS Slovnaft na Myslenickej ul.
Interval zberu: priebežne
alebo
Druh nádoby: hnedá plastová nádoba
Miesto zberu: ▪ sídl. Sever, Muškát, Juh a Starý dvor
Interval zberu: priebežne

Zbiera sa: oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov,
prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.
Nezbiera sa: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne
určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.

NEBEZPEČNÉ ODPADY VYTRIEDENÉ
Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Miesto zberu: v areáli firmy Marius Pedersen, a.s.,
Viničnianska 25, Pezinok
Interval zberu: priebežne v prac. dňoch od 7.00 do 15.30 h a v sobotu
od 8.00 do 14.00 h, v júli a v auguste od 8.00 do 12.00 h
Zbiera sa: odpadové motorové a mazacie oleje, chemikálie, rozpúšťadlá, staré
farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy
a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry
a rukavice znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.
Nezbiera sa: objemný odpad, odpad z dreva, zložky triedeného systému zberu
(papier, plasty, sklo, textil, kovy, jedlé oleje), pneumatiky, lieky...
UPOZORNENIE: odpady odovzdávať v originálnych obaloch!

LIEKY
NESPOTREBOVANÉ LIEKY A ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY
NEPATRIA DO ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU A ANI
DO VÔD ODVÁDZANÝCH V RÁMCI KANALIZÁCIE.
JE POTREBNÉ ICH ODOVZDÁVAŤ DO VEREJNÝCH LEKÁRNÍ.

ELEKTROODPAD
Miesto zberu: v areáli firmy Marius Pedersen, a.s.,
Viničnianska 25, Pezinok
Interval zberu: priebežne v prac. dňoch od 7.00 do 15.30 h a v sobotu
od 8.00 do 14.00 h, v júli a v auguste od 8.00 do 12.00 h
Zbiera sa: lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, vysokotlakové a nízkotlakové
výbojky, svietidlá, televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná
technika, mobily, videá, diskmany, digitálne hodinky, variče, ohrievače,
kávovary, práčky, chladničky, mrazničky, elektromotory, ručné elektrické
náradie, mobilné klimatizačné zariadenia atď.
Nezbiera sa: žiarovky pre všeobecné osvetlenie a halogénové žiarovky, kovy,
plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné
elektroodpady, zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

BATÉRIE
Miesto zberu: v areáli firmy Marius Pedersen, a.s.,
Viničnianska 25, Pezinok
Interval zberu: priebežne v prac. dňoch od 7.00 do 15.30 h a v sobotu
od 8.00 do 14.00 h, v júli a v auguste od 8.00 do 12.00 h
Zbiera sa: prenosné (gombíkové, tuškové) a automobilové batérie a akumulátory.
Nezbiera sa: priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom
škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový
komunálny odpad, či iné odpady.

PNEUMATIKY
V čase vyhláseného zberu objemného odpadu môžu obyvatelia
doniesť pneumatiky bez diskov na tzv. „zberné miesto“ v Technickom
a skladovom areáli na Fajgalskej ceste.
ODPADOVÉ PNEUMATIKY NIE SÚ SÚČASŤOU KOMUNÁLNYCH
ODPADOV A ANI ZBERU ODPADOV OKOLO KONTAJNEROV.
Distribútor pneumatík (predajca alebo ten, kto vykonáva výmenu
pneumatík bez ich predaja) je povinný zabezpečiť na svojich
predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík,
bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík
na trh, po celú prevádzkovú dobu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
§

Mestský úrad Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
tel.: 033/6901 502, e-mail: olga.motovska@msupezinok.sk
MESTO PEZINOK
www.pezinok.sk

