
Mesto PEZINOK 
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok 

Návrh VZN 

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3, ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať  mestské 
zastupiteľstvo, zverejní mesto jeho vyvesením na úradnej tabuli v meste najmenej 15 dní pred 
rokovaním mestského zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na 
webovom sídle mesta v tej istej lehote. 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť  desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a 
právnické osoby uplatniť  pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo 
ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnút' nový text 
alebo odporučit' úpravu textu, a to dopinenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. 
Z pripomienky musí byť  zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ  
nariadenia prihliadať  a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí dňa 26.05.2022 prerokuje návrh Všeobecne 
záväzného nariadenia: 

• Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. X/2022, ktorým sa mení všeobecne záväzné 
nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

Pripomienky k návrhu môžete podávať  písomne na adresu: 
Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, príp. emailom na adresu: 
msu@msupezinok.sk, a to do 20.05.2022. 

V Pezinku, dňa 10.05.2022 
Kontakt: 033 6901 202 
Email: jana.sivulkova@msupezinok.sk  
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MESTO PEZINOK 

Všeobecne záväzné nariadenie č. X/2022, 
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (skrátene „o odpadoch") 

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku (d'alej aj len „mestské zastupiteľstvo") v zmysle ustanovení 
§ 4 ods. 1, ods. 3 písm. g), § 11 ods. 4 písm. g) a ustanovenia § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej 
rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s poukazom na ustanovenie 
§ 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopinení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (d'alej len „zákon"), sa dňa 	uznieslo na tomto všeobecne 
záväznom nariadení (d'alej len „nariadenie"): 

či. I. 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Pezinok č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 
drobnými stavebnými odpadmi (skrátene „o odpadoch") sa mení a dopĺria takto: 

1.§ 16 ods. 8 sa mení a znie: 

(8) Mesto určuje na zber jedlých olejov a tukov 

a) ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, označené plastové 3 1 nádoby, do ktorých sa jedlé 
oleje a tuky vylievajú, a v čase vývozu umiestňované pred rodinný dom, s vývozným 
intervalom podľa vývozného kalendára minimálne lx mesačne, 

b) ak ide o komplexnú bytovú výstavbu, označené oranžové 120 1 nádoby umiestnené na 
stoj iskách 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 lx mesačne. 

c) na d'alších miestach uvedených na webovom sídle mesta na základe zmluvy. 

Čl. II. 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej 
tabuli mesta Pezinok. 

MESTO 
Mestský úrad 

Radničné nám. 7 
30214 PEZINOK 


	38249_2022-05-10_001
	Page 1

	38250_2022-05-10_001
	Page 1


