MESTO PEZINOK
Všeobecne záväzné nariadenie

č. 10/2018,
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v znení neskorších zmien

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 znení neskorších predpisov a v súlade s § 81 zák. č.
79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
sa dňa 10. 12. 2018 uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len VZN) Mesta Pezinok
Čl. I
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi sa mení a dopĺňa takto:

1. § 17 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:
1. Drobné stavebné odpady sa zaraďujú pod číslo 20 03 08 v zmysle Katalógu odpadov.
2. Na území obce sa zavádza množstvový zber drobných stavebných odpadov (inertný
odpad, napr. betón, dlažba, tehly, suť, zemina, obkladačky, keramika...).
3. 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.
4. Množstvový zber je spoplatnený. Poplatok sa vypočíta ako súčin hmotnosti odovzdaných
Drobných stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu. Sadzba poplatku je
stanovená v samostatnom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady.
5. Odberateľ drobného stavebného odpadu odovzdá Mestu Pezinok najneskôr do 10 dňa
nasledujúceho kalendárneho mesiaca kópie tlačív Oznámenie vzniku poplatku spolu
s vážnym lístkom, ktoré vydali pôvodcom DSO za uplynulý mesiac.

2. § 19 bod 11. sa mení dopĺňa nasledovne:

Zber jedlých olejov a tukov sa robí donáškovým spôsobom. Na zber jedlých olejov a tukov
je určená:
- žltá plastová nádoba umiestnená pri vstupe do predajne čerpacej stanice Slovnaft na
Myslenickej ulici;
- hnedé plastové nádoby umiestnené na kontajnerových stojiskách na sídliskách Sever,
Muškát, Juh a Starý dvor.
Odberatelia odpadu – zmluvní partneri Mesta Pezinok priebežne zabezpečuje zber,
zhromažďovanie a úpravu uvedených odpadov na vlastné náklady.

.

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.
3. Po vyvesení bude toto VZN prístupné na Mestskom úrade v Pezinku.

Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

