MANUÁL NAKLADANIA S ODPADMI
Manuál nakladania s odpadmi platí pre fyzické osoby, ktoré sa na území mesta Pezinok
potrebujú zbaviť komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
Podrobnosti o nakladaní s odpadmi sú uvedené vo všeobecne záväznom nariadení č. 1/2021
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
Intervaly vývozu odpadu sa riadia podľa vývozného kalendára zverejneného na stránke mesta
v aktuálnych informáciách.
Kontakty:
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok
tel.: 033/6901 kl. 221 alebo kl. 220
Marius Pedersen, a. s., Viničnianska cesta 25, 902 01 Pezinok
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD – rodinné domy
Druh nádoby: 1 ks čierna plastová nádoba o objeme 240 l (do 5 osôb)
2 ks čierna plastová nádoba o objeme 240 l (pre 6 a viac osôb)
Interval vývozu: 1 krát za 14 dní
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD – bytové domy
Druh nádoby: 1 ks čierny plastový (príp. kovový) kontajner o objeme 1 100 l
Interval vývozu: 1 krát za 7 dní (pre max. 30 osôb)
2 krát za 7 dní (pre max. 50 osôb)
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD – lokalita Glejovka
Druh nádoby: veľkokapacitný kontajner objemu 7 m3
Interval vývozu: 1 krát za 14 dní
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD – rekreačné oblasti Kučišdorfská dolina, Leitne,
Slnečné údolie a Stupy
Druh nádoby: čierny plastový (príp. kovový) kontajner o objeme 1 100 l (1 kontajner pre 10
chát)
Interval vývozu: 1 krát za 7 dní
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD – rekreačná oblasť
Pezinská Baba
Druh nádoby: čierna plastová nádoba o objeme 240 l
Interval vývozu: 1 krát za 7 dní
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD – rekreačná oblasť Krkavec
Druh nádoby: 2 ks čierna plastová nádoba o objeme 1 100 l
Interval vývozu: 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, kovy),
nebezpečné odpady a biologicky rozložiteľný odpad.
Zmesový komunálny odpad sa zneškodňuje na skládke Rakovice.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Triedený zber odpadov
Náklady na triedený zber odpadov z obalov a z neobalových výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a
kompozitné obaly na báze lepenky-tetrapaky) pre fyzické osoby znáša Organizácia zodpovednosti
výrobcov (OZV), v meste Pezinok je to spol. NATUR-PACK, s ktorou má Mesto uzatvorenú zmluvu.
Organizácia zodpovednosti výrobcov znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu
z vyhradených výrobkov (papier, plasty, sklo, kovy a kompozitné obaly na báze lepenky-tetrapaky),
vrátane zberných nádob.
Spoločnosť Marius Pedersen a. s. zabezpečuje vývoz a prevoz týchto odpadov a je financovaný
Organizáciou zodpovednosti výrobcov (spol. NATUR-PACK).

PAPIER - rodinné domy
Druh nádoby: modrá plastová nádoba (príp. čierna nádoba s modrým poklopom)
o objeme 240 l
Interval vývozu: 1 krát za 40 dní

PAPIER – ul. Vinice
Druh nádoby: vrece o objeme 120 l
Interval vývozu: 1 krát za 14 dní

PAPIER - bytové domy
Druh nádoby: plastový modrý kontajner (príp. plastový/kovový s modrým poklopom)
o objeme 1 100 l
Interval vývozu: 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
Druh nádoby: vrece o objeme 120 l
Interval vývozu: 1 krát za 30 dní

PLASTY – ul. Vinice
Druh nádoby: vrece o objeme 120 l
Interval vývozu: 1 krát za 14 dní

PLASTY - bytové domy
Druh nádoby: plastový žltý kontajner o objeme 1 100 l
Interval vývozu: 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.

SKLO – rodinné aj bytové domy
Druh nádoby: plastový zelený kontajner alebo kovový kontajner so zeleným poklopom
o objeme 1 100 l spoločný pre rodinné aj bytové domy
Interval vývozu: 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.

KOVY – rodinné aj bytové domy
Druh nádoby: plastové červené kontajnery o objeme 1 100 l rozmiestnené po meste
spoločné pre rodinné aj bytové domy
Interval vývozu: 1 krát za 30 dní
Občania môžu využiť aj
Miesto zberu: v zariadeniach určených na zber kovov, s ktorými má Mesto uzatvorenú
zmluvu:
- BAĎURA, s.r.o., prevádzka Šenkvická cesta 18 Pezinok
- HOTIS RECYCLING SLOVAKIA s.r.o., prevádzka Myslenická 1 Pezinok
- PETMAS spol. s r.o., prevádzka Viničnianska 25, Pezinok
- P+K združenie, prevádzka 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.

Kompozitné obaly na báze lepenky
(„Tetrapaky“)
Druh nádoby: plastové oranžové kontajnery o objeme 1 100 l rozmiestnené po meste spoločné
pre rodinné aj bytové domy
Interval vývozu: 1 krát za 30 dní
Zbiera sa: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných
džúsov, štiav, vína, kozmetiky
Nezbiera sa: znečistené kompozitné obaly na báze lepenky, viacvrstvové obaly od kávy,
vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov,
kakaového prášku
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD
Odpad zo záhrad, parkov a cintorínov- zelený odpad
Rodinné domy
Druh nádoby: hnedá plastová nádoba o objeme 240 l
Interval vývozu: nepravidelný, podľa vývozného kalendára

Bytové domy
Druh nádoby: 1100 l kontajner s hnedým poklopom pre tých obyvateľov bytových domov,
ktorí zabezpečia 100 %-né triedenie
Interval vývozu: nepravidelný, podľa vývozného kalendára
Sezónny zber 2x ročne v jarnom a jesennom období v Technickom a skladovom areáli
Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste. V prípade potreby Mesto zmení miesto zberu.
Zbiera sa: 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, šupky z čistenia zeleniny a ovocia.
Nezbiera sa: kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat, varená/pokazená
strava, kosti a pod.
Odpad zo záhrad, parkov a cintorínov sa odváža na spracovanie do spol. EBA s. r. o.

KUCHYNSKÝ ODPAD „BRKO“
Druh nádoby: Bytové domy na stojiskách - 240 l hnedá nádoba
Rodinné domy – vykladanie košíkov/vreciek pred RD k ceste
Interval vývozu: 1 krát za 7 dní
Zbiera sa: zvyšky akéhokoľvek jedla, varená strava, šupky z čistenia zeleniny a ovocia, kávové
a čajové zvyšky, mäso, kosti, vaječné škrupiny, staré pečivo, koláče, sladkosti, použitá servítka.
Nezbiera sa: akýkoľvek produkt, ktorý nie je prírodného, teda rastlinného alebo živočíšneho
pôvodu, plast, sklo, kartón, hliník, železo, elektroodpad
Prevádzkovateľ kuchyne (reštaurácie, výdajne stravy...) si zabezpečujú zber BRKO samy na vlastné
náklady v zmysle zákona o odpadoch.

Kuchynský odpad sa odváža na zhodnocovanie do bioplynovej stanice v Budči.

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Miesto zberu: v areáli firmy Marius Pedersen, a. s. na Viničnianskej č. 25 v Pezinku
Interval zberu: zbiera sa priebežne v pracovných dňoch od 7.00 hod do 15.30 hod a v sobotu
od 8.00 hod do 14.00 hod., v júli a v auguste od 8.00 hod do 12.00 hod.
Zber je spoplatnený podľa množstva dovezeného odpadu (24,- € za 1 t 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.
Drobný stavebný odpad odoberá spoločnosť SANDROCK Sped, s. r. o. Pezinok.

ODPAD Z DREVA
Miesto zberu: Technický a skladový areál MPS na Fajgalskej ceste
Interval zberu: minimálne 2-krát ročne počas vyhláseného zberu
Zbiera sa: konáre, révy, dosky, drevené časti nábytku – môžu byť s drobnými kovovými
časťami, preglejka.
Nezbiera sa: lístie a tráva, nábytok s čalúnením, sklom, polystyrénom, molitanom alebo
veľkými kovovými súčiastkami...
Drevený nábytok a pod. sa spracováva v spol. BUČINA EKO, konáre a réva sa spracováva
v spol. EBA.

OBJEMNÝ ODPAD
Miesto zberu: Technický a skladový areál MPS na Fajgalskej ceste
Interval zberu: minimálne 2-krát ročne počas vyhláseného zberu
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...
Objemný odpad sa zneškodňuje na skládke Rakovice.

TEXTIL
Druh nádoby: špeciálne kontajnery rozmiestnené po meste
Interval zberu: podľa naplnenosti
Zbiera sa: čisté a suché šatstvo a textílie (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná
bielizeň).
Nezbiera sa: znečistené a mokré šatstvo a pod.
Odberateľom textilu na území mesta Pezinok je EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU

JEDLÉ OLEJE A TUKY
Miesto zberu: Čerpacia stanica Slovnaft na Myslenickej ulici
Čerpacia stanica OMV na Obchodnej ulici
Predajňa Kaufland, Obchodná 24
Interval zberu: priebežne
Alebo
Druh nádoby: oranžová plastová nádoba s objemom 120 l, olej vkladať v uzatvorených PET fľašiach.
Miesto zberu: Dona Sandtnera 31-37, L. Novomeského 26, L. Novomeského 36,
Svätoplukova 1,3,5, Svätoplukova 18, Svätoplukova 45-49, Svätoplukova 17, Gorkého 14,
1.mája 41-45, Bystrická 32, Obchodná 2,2A,2B, Muškátova 18, Hroznova 7 (Trnavská),
Hroznova 21, Veltlínska 3,4.
Rodinné domy vykladajú pre dom k ceste plné oranžové 3 litrové vedierka 1x týždenne.
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.
Zber a zhodnocovanie zabezpečuje spoločnosť CMT Group s. r. o.

NEBEZPEČNÉ ODPADY VYTRIEDENÉ
Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV
Miesto zberu: v areáli firmy Marius Pedersen, a. s. na Viničnianskej č. 25
Interval zberu: zbiera sa priebežne v pracovných dňoch od 7.00 hod do 15.30 hod a v sobotu
od 8.00 hod do 14.00 hod., v júli a v auguste od 8.00 hod do 12.00 hod.
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.
UPOZORNENIE: odpady odovzdávať v originálnych obaloch !!!
Nezbiera sa: objemný odpad, odpad z dreva, zložky triedeného systému zberu (papier, plasty,
sklo, textil, kovy, jedlé oleje), pneumatiky, lieky...

BATÉRIE
Miesto zberu: v areáli firmy Marius Pedersen, a.s. na Viničnianskej č. 25
Interval zberu: zbiera sa priebežne v pracovných dňoch od 7.00 hod do 15.30 hod a v sobotu
od 8.00 hod do 14.00 hod., v júli a v auguste od 8.00 hod do 12.00 hod.
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.

ELEKTROODPAD
A) Veľmi malý elektroodpad na sídliskách
Miesto zberu: červeno-biele zberné nádoby na sídliskách
Zbiera sa: video a DVD prehrávače, rádioprijímače, hifi veže, magnetofóny, diaľkové
ovládače, slúchadlá, videokamery, fotoaparáty, malé elektrické a elektronické hudobné
nástroje, drobnú výpočtovú techniku ako kalkulačky, herné konzoly, elektrické hračky či
batérie a akumulátory.
Nezbiera sa: monitory, televízory, žiarivky či výbojky.

B) Nadrozmerný elektroodpad na objednávku
Miesto zberu: priamo z miesta bydliska, objednanie na http://www.zberelektroodpadu.sk/
(kliknúť hore na stránke „objednať zber“ a vybrať mesto Pezinok)
Zbiera sa: napr. mikrovlnky, chladničky, práčky, umývačky riadu.

C) Vlastný odvoz na Viničniansku 25
Miesto zberu: v areáli firmy Marius Pedersen, a.s. na Viničnianskej č. 25
Interval zberu: zbiera sa priebežne v pracovných dňoch od 7.00 hod do 15.30 hod a v sobotu
od 8.00 hod do 14.00 hod., v júli a v auguste od 8.00 hod do 12.00 hod.
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.

D) Bezplatne priamo v obchode (spätný zber)
- pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania
poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,
- v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov
bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni.

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.

PNEUMATIKY
Miesto zberu: Distribútor pneumatík – predajca alebo ten, kto vykonáva výmenu pneumatík
bez ich predaja, BEZPLATNE
Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý
zabezpečuje Mesto. 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.
Alebo v čase vyhlásené zberu objemného odpadu na zbernom mieste sa od obyvateľov
zbierajú pneumatiky bez diskov.

