VŠEBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
MESTA KRÁSNO NAD KYSUCOU
Mesto Krásno nad Kysucou vo veciach územnej samosprávy podľa čl. 68 Ústavy
Slovenskej republiky, v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI
STAVEBNÝMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA KRÁSNO NAD KYSUCOU
č. 2/2016

Čl. 1
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) vymedzuje v zmysle hierarchie
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krásno nad Kysucou s cieľom
zabezpečiť ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mesta a životného
prostredia v meste Krásno nad Kysucou.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)
i)

Toto VZN bližšie upravuje:
nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,
spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,
nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom
od prevádzkovateľa kuchyne,
spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu:
 elektroodpadov z domácností,
 odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi,
 použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií
a akumulátorov,
 veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok,
 jedlých olejov a tukov,
 šatstva a textilu,
spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,
spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu,
prevádzkovanie zberného dvora,
spôsob zberu drobného stavebného odpadu.
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3. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi
odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne
územie.
4. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vzťahuje na celé územie mesta Krásno
nad Kysucou.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad
z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích
a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.
2. Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky
rozložiteľných odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady.
3. Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym
spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera
a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.
4. Drobný stavebný odpad (ďalej tiež „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác
vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
5. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.
6. Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností; odpad
z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia
ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.
7. Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom
čase, ktorú určí obec v prílohe k VZN. Tento zber spočíva v pristavení vozidla
alebo zberných nádob v určitom čase najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere
informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
8. Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti
fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom
je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich
pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností
právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa; za odpady z domácností
sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu
rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie
vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk
a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci
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pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo
v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré
sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.
9. Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu
vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta
zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa.
10. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú
v prílohe osobitného predpisu.
11. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť
alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.
12. Organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej tiež „OZV“) je právnická osoba
so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne
výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátov.
Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje
na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností
za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku.
13. Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktorý je odpadom.
14. Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká
alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi,
ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
15. Program odpadového hospodárstva (ďalej tiež „POH“) je programový dokument,
ktorý sa vypracúva pre určenú územnú oblasť v súlade s hierarchiou a cieľmi
odpadového hospodárstva obsahujúci analýzu súčasného stavu odpadového
hospodárstva tejto územnej oblasti a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie
environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania
a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie
týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch.
16. Rozšírená zodpovednosť výrobcu je súhrn povinností výrobcu vyhradeného výrobku,
vzťahujúcich sa na výrobok počas všetkých fáz jeho životného cyklu, ktorých cieľom
je predchádzanie vzniku odpadu z vyhradeného výrobku (ďalej len „vyhradený prúd
odpadu“) a posilnenie opätovného použitia, recyklácie alebo iného zhodnotenia tohto
prúdu odpadu. Obsah rozšírenej zodpovednosti výrobcu tvoria ustanovené požiadavky
na zabezpečenie materiálového zloženia alebo konštrukcie vyhradeného výrobku,
informovanosti o jeho zložení a o nakladaní s vyhradeným prúdom odpadu,
na zabezpečenie nakladania s vyhradeným prúdom odpadu a na zabezpečenie
finančného krytia uvedených činností.
17. Skládka odpadov je miesto so zariadením na zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady
trvalo ukladajú na povrchu zeme alebo do zeme. Za skládku odpadov sa považuje
aj interná skládka, na ktorej pôvodca odpadu vykonáva zneškodňovanie svojich
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odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok,
používa na dočasné uloženie odpadov.
18. Tretia osoba je podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike, ktorý je oprávnený
na zber alebo spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov a ktorej bola
udelená autorizácia na činnosť tretej osoby a ktorá na základe zmluvy o plnení
vyhradených povinností zabezpečuje plnenie vyhradených povinností pre výrobcu
batérií a akumulátorov.
19. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú
zložky komunálnych odpadov.
20. Vyhradený výrobok je výrobok patriaci do skupiny výrobkov, na ktoré sa vzťahuje
rozšírená zodpovednosť výrobcu – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly,
vozidlá, pneumatiky, neobalové výrobky.
21. Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo
fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu,
a to na základe zmluvy s obcou a príslušnou OZV, uzavretej v súlade so zákonom
o odpadoch.
22. Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca
batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík a výrobca
neobalového výrobku.
23. Zber odpadu je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného
triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie
odpadov.
24. Zberná nádoba je nádoba alebo vrece určená týmto všeobecne záväzným nariadením
na zber zmesového komunálneho odpadu alebo zber vytriedených zložiek komunálneho
odpadu.
25. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí
alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto
činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu
štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby
odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky
komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom v tomto všeobecne
záväznom nariadení.
26. Zberovou spoločnosťou sa rozumie obec alebo organizácia, resp. spoločnosť,
ktorá nakladá s odpadom vznikajúcim na území obce, a to na základe zmluvy s obcou
uzavretej v súlade so zákonom o odpadoch.
27. Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie
odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom
hospodárstve alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie.
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28. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť
ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú,
ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť
ako samostatné druhy odpadov.
29. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny
odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
30. Zneškodňovaním odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy,
ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie.

Čl. 3
Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi

1. Na území mesta Krásno nad Kysucou sa zavádza systém zberu komunálnych odpadov
nasledovne:
Množstvový zber:
a) zmesových komunálnych odpadov pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby,
ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť, časť nehnuteľnosti nachádzajúcu
sa na území mesta Krásno nad Kysucou na účel podnikania a právnické osoby,
ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta
Krásno nad Kysucou na iný účel ako na podnikanie.
b) drobných stavebných odpadov pre fyzické osoby – občanov.
Paušálny zber:
a) komunálnych odpadov pre fyzické osoby – občanov, ktorí majú v meste trvalý pobyt
alebo prechodný pobyt, alebo ktorí sú na území mesta Krásno nad Kysucou oprávnení
užívať alebo užívajú nehnuteľnosť.
2. Územie mesta Krásno nad Kysucou sa rozdeľuje na 2 zvozové oblasti nasledovne:
a) zvozová oblasť č. 1 je oblasť, v ktorej sa zber a preprava komunálnych odpadov
zabezpečuje počas celého roka.
Do zvozovej oblasti č. 1 sa zaraďujú aj územia mesta, v ktorých sa počas zimných mesiacov
z dôvodov neprístupnosti vykonáva zber pomocou veľkoobjemových zberných nádob.
Pri tomto zbere sa určujú stojiská pre umiestnenie veľkoobjemových zberných nádob a dotknutí
občania sú povinní tieto rešpektovať.
Do tohto zberu patria nasledovné lokality:


Zákysučie – časť Vlčov od Masaryka po kríž

b) zvozová oblasť č. 2 je oblasť, v ktorej sa zber a preprava komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov zabezpečuje pomocou veľkoobjemových zberných
nádob z dôvodu celoročného sťaženého prístupu.
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Do zvozovej oblasti č. 2 patria aj individuálne chaty, rekreačné chalupy a pod. (neslúžiace na
podnikateľské účely a trvalé bývanie) v katastrálnom území Krásno nad Kysucou, kam môžu
dotknutí občania dovážať komunálny odpad na uvedené stojiská alebo do Zberného dvora.
Do tohto zberu patria nasledovné lokality:









u Gašov a u Šurabov
u Šustkov a u Jedličníka
u Capov
u Sýkorov a u Macurov
Nižné Vane a Vyšné Vane
u Gavlasov a u Šustkov
u Tunakov, u Grapov, u Jantov, časť Vlčov od kríža
u Hackov, u Jarabicov, u Kuljovských a chaty

Stojiská pre umiestnenie zberných nádob sú uvedené v prílohe č. 1 tohto Nariadenia.

Čl. 4
Spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov

1. Pre zber zmesového komunálneho odpadu sú určené nasledovné zberné nádoby:
a) 110 l, 120 l, 240 l, 1 100 l, 7 000 l zberné nádoby,
b) plastové vrecia,
c) iné mestom Krásno nad Kysucou zavedené zberné nádoby.
2. Mesto Krásno nad Kysucou stanovuje potrebný počet zberných nádob, frekvenciu vývozov
pre jednotlivých pôvodcov zmesových komunálnych odpadov nasledovne:
V zvozovej oblasti č. 1:
a) rodinné domy:
- max. 3 členná domácnosť: 1 ks zbernej nádoby o objeme 120 l
- 4 až 6 členná domácnosť: 1 ks zbernej nádoby o objeme 240 l
- 7 a viac členná domácnosť: 1 ks zbernej nádoby o objeme 120 l a 1 ks zbernej nádoby
o objeme 240 l
Frekvencia vývozov: 1 krát za 2 týždne.
b) bytové domy:
- do 70 osôb: 1 ks zbernej nádoby o objeme 1100 l
- od 71 osôb: 2 ks zberných nádob o objeme 1100 l
Frekvencia vývozov: 1 krát týždenne.
c) veľkoobjemové zberné nádoby o objeme 7000 l do lokalít zvozovej oblasti č. 1 z dôvodu
neprístupnosti počas zimného obdobia, ktoré tam budú umiestnené, ak najmenej dvakrát
za sebou nebude možný vývoz odpadu bežným zberovým vozidlom,
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V zvozovej oblasti č. 2:
- 1 ks zbernej nádoby o objeme 1100 l alebo o objeme 7000 l: podľa počtu obyvateľov
v príslušnej lokalite.
Frekvencia vývozov: podľa potreby.

Pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby:
a) do 3 zamestnancov alebo klientov: 1 ks zbernej nádoby o objeme 120 l
Frekvencia vývozov: minimálne 1 krát za 3 týždne.
b) do 10 zamestnancov alebo klientov: 1 ks zbernej nádoby o objeme 240 l
Frekvencia vývozov: minimálne 1 krát za 2 týždne.
c) do 70 zamestnancov: 1 ks zbernej nádoby o objeme 1100 l
Frekvencia vývozov: minimálne 1 krát za 2 týždne.
d) od 71 zamestnancov alebo klientov: 2 ks zberných nádob o objeme 1100 l
Frekvencia vývozov: minimálne 1 krát za 2 týždne.
3. Poplatník nahlási Mestskému úradu Krásno nad Kysucou zmenu frekvencie vývozu
alebo objemu zbernej nádoby najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
4. Prevádzky umiestnené v rodinných domoch a nebytových priestoroch môžu namiesto
vyššie určených zberných nádob používať plastové vrecia so súhlasom mesta Krásno
nad Kysucou. Frekvencia vývozov: minimálne 1 krát za 2 týždne.
Jedná sa napr. o revíznych technikov, samostatné účtovníčky, stánky PNS, vzorkové
predajne, samostatné nechtové štúdia, a pod.
Vrecia si zabezpečia na vlastné náklady, alebo budú využívať spoločné nádoby.
Pri využívaní spoločných zberných nádob musí byť zachovaný príslušný objem zbernej
nádoby medzi pristavenými nádobami a množstvom komunálnych odpadov, ktoré prihlásili
jednotlivé prevádzky na vývoz. Rozhodnutie sa vystaví na správcu nehnuteľností,
resp. prevádzku, ktorá dá súhlas druhej prevádzke na ukladanie odpadu.
5. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný označenú zbernú nádobu alebo vrece
s etiketou na príslušný rok v deň vývozu pripraviť na verejne prístupne miesto pre zberné
vozidlo. Ak zberná nádoba nebude v deň vývozu podľa harmonogramu pripravená
na odvoz, vývoz bude zrealizovaný až v nasledujúcom vývoznom intervale.
6. Fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby viditeľne označia zberné nádoby názvom
firmy, popisným číslom a etiketou na príslušný kalendárny rok označenou frekvenciou
vývozov. Etiketu na príslušný rok si prevezmú na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou
najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
7. Fyzické osoby – občania bývajúci v polyfunkčnom objekte sú povinní si prevziať
na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou etiketu na zbernú nádobu na príslušný kalendárny
rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.
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8. Každý, kto vykonáva sezónny predaj a poskytovanie služieb (predajné stánky, bufety,
pojazdné stánky a pod.), alebo organizuje podujatia pre verejnosť na verejných alebo
otvorených priestranstvách na území mesta Krásno nad Kysucou, je povinný zabezpečiť:
a) priestranstvo, kde vykonáva činnosť dostatočným počtom zberných nádob alebo vriec
na komunálny odpad,
b) objednať na Mestskom úrade Krásno nad Kysucou odvoz a zneškodnenie komunálnych
odpadov,
c) čistotu a poriadok priestranstva.
9. Nový pôvodca komunálnych odpadov je povinný sa prihlásiť na Mestskom úrade Krásno
nad Kysucou najneskôr do 30. dní odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí,
že sa stáva pôvodcom odpadu.
10. Harmonogram zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov na území mesta bude
každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači,
na úradnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou.
11. Fyzická osoba - občan v prípade straty, poškodenia zbernej nádoby alebo po uplynutí
jej životnosti je povinná uhradiť mestu Krásno nad Kysucou náklady na zabezpečenie novej
zbernej nádoby.
Minimálna životnosť plechovej zbernej nádoby je 7 rokov, u plastovej zbernej nádoby
10 rokov.
12. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba v prípade, že nahlási poškodenie zbernej
nádoby zvozcom, musí preukázať, že zberná nádoba nie je po uplynutí životnosti.
Poškodenie zbernej nádoby zvozcom je povinná nahlásiť mestu Krásno nad Kysucou
najneskôr do 2 pracovných dní od jej poškodenia.
13. Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečuje zneškodňovanie zmesových komunálnych
odpadov skládkovaním.

Čl. 5
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

1. Fyzické osoby biologicky rozložiteľné komunálne odpady kompostujú vo vlastnom
zariadení.
2. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny
odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.
3. Mesto Krásno nad Kysucou odpad z údržby verejnej zelene, parkov vrátane odpadu
z cintorínov kompostuje, alebo odovzdáva na základe súhlasu orgánu štátnej správy
v odpadovom hospodárstve na využitie v domácnosti.
4. Mesto Krásno nad Kysucou na území mesta nezavádza a nezabezpečuje pre fyzické
osoby zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, pretože je to ekonomicky
neúnosné.
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Čl. 6
Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynských a reštauračným odpadom od
prevádzkovateľa kuchyne

1. Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného
stravovania (prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie s biologicky
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.
2. Prevádzkovateľ kuchyne hradí všetky náklady spojené so zberom, skladovaním,
prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné nádoby a iné obaly, pretože
nie sú súčasťou miestneho poplatku.
3. Zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadeniami ES č. 1069/2009
o vedľajších živočíšnych produktoch a č. 852/2004 o hygiene potravín.
4. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob
určených na zber komunálnych odpadov.
5. Prevádzkovateľ kuchyne musí biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady
odovzdávať subjektu, ktorý spĺňa osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z.
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
6. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby
odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu nádoby nedostali hlodavce
a iné živočíchy a verejnosť.
7. Prevádzkovateľovi kuchyne sa zakazuje používať drviče biologicky rozložiteľného
kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu bez zmluvného
súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie.
8. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.
9. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc teploty
prostredia.
10. Prevádzkovateľ kuchyne každoročne do 15. januára nasledujúceho roka nahlási mestu
Krásno nad Kysucou množstvo a spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými
kuchynskými a reštauračnými odpadmi.

Čl. 7
Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov

Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečuje kalendárový zber jednotlivých vytriedených
zložiek komunálnych odpadov na území mesta nasledovne:
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1. Zber elektroodpadov z domácností
1. Mesto Krásno nad Kysucou vykonáva dvakrát ročne zber elektroodpadu z domácnosti,
a to v čase zberu objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.
Harmonogram je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke
mesta, v miestnej tlači a na úradnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou.
2. Elektroodpad z domácnosti je možné odovzdať v režime spätného odberu na výmennom
základe kus za kus, pokiaľ odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia
rovnakej kategórie a rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie.
3. Držiteľ elektroodpadu z domácnosti môže elektroodpad odovzdať na zbernom dvore
v meste Krásno nad Kysucou v čase prevádzky zberného dvora. Zároveň je možné
elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad odovzdať na zberné
miesto elektroodpadu dohodnuté s organizáciou zodpovednosti výrobcov.
Zberné miesto bude zverejnené na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači a úradnej
tabuli mesta Krásno nad Kysucou.
2. Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi
1. Mesto Krásno nad Kysucou má uzatvorenú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti
výrobcov NATUR-PACK, a.s., Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava pre odpady
z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov.
2. Pôvodca odpadu je povinný:
Vytriedené zložky komunálnych odpadov – papier a lepenka (vlnitá lepenka,
hladká lepenka, papier), sklo (bezfarebné sklo, zelené sklo, hnedé sklo),
plasty (polyetyléntereftalát, polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid,
polyamid), kovy (oceľ, hliník) a viacvrstvové kombinované materiály (kompozity)
ukladať:
a) rodinné domy – do pridelených opakovateľne použiteľných vriec prevzatých
od kompetentných zamestnancov mesta Krásno nad Kysucou, vlastných plastových
vriec alebo do zberných nádob s farebným rozlíšením, alebo označením zbieraného
druhu odpadu umiestnených na určených miestach. Pre rodinný dom sú poskytované
vrecia podľa potreby na požiadanie.
Väčšie kusy kovového odpadu budú zozbierané počas zberu objemných odpadov.
b) bytové domy – do zberných nádob s farebným odlíšením, alebo označením zbieraného
druhu odpadu umiestnených na určených miestach.
c) fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby nádoby na triedený zber viditeľne
označia druhom triedeného odpadu a názvom (resp. menom, prevádzkou, súpisným
číslom. ..).
3. Harmonogram kalendárového zberu triedených zložiek komunálnych odpadov
od rodinných domov, právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov je každoročne
aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači
a na úradnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou. Od bytových domov je zber vykonávaný
po naplnení zberných nádob.
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4. Mesto Krásno nad Kysucou môže vývozný cyklus podľa potreby a intenzity triedenia
priebežne upravovať. O zmene budú pôvodcovia odpadov informovaní na webovej
stránke mesta, príp. cez miestnu tlač.
5. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční
zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou
a zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

3. Zber použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových
batérií a akumulátorov
1. Mesto Krásno nad Kysucou vykonáva dvakrát ročne zber použitých batérií
a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov v čase jarného a jesenného
zberu objemných odpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok.
2. Harmonogram zberu je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej
stránke mesta, v miestnej tlači a na úradnej tabuli mesta Krásno nad Kysucou.
3. Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory je možné
odovzdať distribútorovi prenosných batérií a akumulátorov na jeho predajných miestach
bez ohľadu na ich výrobnú značku.
4. Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa
nich a na verejné priestranstvá obce.

4. Zber veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
a zdravotníckych pomôcok
1. Nespotrebované lieky a zdravotnícke pomôcky nepatria do zmesového komunálneho
odpadu.
2. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami
je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

5. Zber jedlých olejov a tukov
1. Mesto Krásno nad Kysucou má na svojom území zriadené zberné miesto na zber jedlých
olejov a tukov, a to v zbernom dvore Krásno nad Kysucou.
2. Jedlé oleje a tuky musia byť v nerozbitných uzavretých obaloch (napr. PET fľaše),
aby nedošlo pri manipulácii k ich úniku a poškodeniu životného prostredia.
3. Obal musí byť označený „jedlý olej“.
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6. Zber šatstva a textilu
1. V rámci triedeného zberu šatstva a textilu sa zbiera:
- čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
- topánky (topánky iba v pároch, nezničené),
- doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.).
2. Na území mesta Krásno nad Kysucu sú rozmiestnené na zber šatstva a textilu špeciálne
označené zberné nádoby, ktoré sú vyprázdňované podľa potreby.
3. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže
len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu
na vykonávanie tejto činnosti s mestom Krásno nad Kysucou.
4. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera mesta Krásno nad Kysucou, ktorý
zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie.
Čl. 8
Nakladanie s objemným odpadom a odpadom z domácnosti s obsahom škodlivých látok

1. Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečuje dvakrát ročne zber objemných odpadov
a oddelene vytriedených odpadov z domácnosti s obsahom škodlivých látok na celom
území mesta.
2. Harmonogram zberu je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej
stránke mesta, v miestnej tlači a na úradnej tabuli Mestského úradu Krásno nad
Kysucou. Druhy odpadov z domácnosti, ktoré je možné odovzdávať v rámci jarného
a jesenného zberu sú uvedené v prílohe č. 2 tohto Nariadenia.
3. Objemné odpady a odpady z domácnosti s obsahom škodlivých látok musia
byť vyložené pri zberných nádobách v deň zberu podľa harmonogramu zberu.
4. Mimo určeného zvozu je zakázané objemný odpad a odpad z domácnosti s obsahom
škodlivých látok ukladať k zbernej nádobe na komunálny odpad alebo na iné verejné
priestranstvo.

Čl. 9
Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

1. Nezákonne umiestnený odpad na území mesta Krásno nad Kysucou môže nahlásiť
akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu Čadca,
odbor starostlivosti o životné prostredie na č.t.: 041/4308754 Ing. Škola, 041/4308753
Ing. Adamove alebo priamo na MsÚ v Krásne nad Kysucou, odbor životného prostredia
041/4308928 Mgr. Janišová, kancelária číslo dverí 5, 041/4308922 Ing. Koňušiaková,
kancelária číslo dverí 7.
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2. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti po zistení, že na jeho nehnuteľnosti
bol nezákonne umiestnený odpad, je povinný bezodkladne oznámiť túto skutočnosť
orgánom uvedeným v ods. 1 tohto článku.
3. Fyzická osoba alebo právnická osoba môže aj písomne podať podnet orgánu uvedeného
v bode 1. tohto Nariadenia na nezákonné umiestnenie odpadu, v ktorom uvedie lokalitu,
príp. parcelné číslo a druh odpadu, ktorý je nezákonne umiestnený na území mesta
Krásno nad Kysucou.
4. Ďalej sa vo veci odstraňovaní nezákonné umiestneného odpadu postupuje podľa
§ 15 zákona o odpadoch.
Čl. 10
Prevádzkovanie zberného dvora

1. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov.
2. Mesto Krásno nad Kysucou má zriadený zberný dvor na parcelách číslo CKN 515/17,
515/86, 515/87, kde môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný
odpad a oddelene zbierané zložky komunálnych odpadov v rozsahu triedeného zberu
ustanoveného v tomto záväznom nariadení.
3. Do zberného dvora môžu fyzické osoby odovzdať vytriedený odpad uvedený v prílohe
č. 2 tohto Nariadenia v čase prevádzky zberného dvora. Mimo prevádzkových hodín
zberného dvora je zakázané odkladať odpad pred bránu zberného dvora.
4. Otváracie hodiny zberného dvora sú uvedené v prílohe č. 3 tohto Nariadenia.
5. V zbernom dvore je vyčlenený priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu
na opätovné použitie a na drobný stavebný odpad.
6. Pri odovzdávaní odpadu do zberného dvora je pôvodca odpadu povinný sa preukázať
preukazom totožnosti.
7. Pôvodca odpadu je povinný pri odovzdávaní odpadu do zberného dvora riadiť
sa pokynmi zamestnancov zberného dvora.
8. Do zberného dvora je zakázané odovzdávať nevytriedený odpad a opotrebované
pneumatiky, nakoľko nie sú súčasťou komunálneho odpadu. Fyzické osoby môžu
pneumatiky bezplatne odovzdať v rámci siete distribútorov pneumatík, čo sú predajné
miesta bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru.
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Čl. 11
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

1. Mesto Krásno nad Kysucou má zavedený množstvový zber drobného stavebného
odpadu.
2. Do zberného dvora môže fyzická osoba – občan odovzdať vytriedený drobný stavebný
odpad bez obsahu škodlivých látok v čase prevádzky zberného dvora.
3. Umiestňovať drobný stavebný odpad na stojiskách zberných nádob a do zberných nádob
je zakázané.
4. Pôvodca alebo držiteľ drobného stavebného odpadu je povinný tento odpad
zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva.
5. Drobný stavebný odpad je spoplatnený v zmysle schváleného VZN o miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikli na území mesta
Krásno nad Kysucou.
6. Poplatok sa platí za každý kilogram odovzdaného drobného stavebného odpadu
v hotovosti priamo pracovníkovi v zbernom dvore mesta Krásno nad Kysucou, ktorý
mu vystaví príjmový pokladničný doklad o sume prijatého poplatku a o množstve
prevzatého odpadu.
Čl. 12
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona
o odpadoch],
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý
je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch],
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona
o odpadoch],
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77
ods. 4 zákona o odpadoch,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch,
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.
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2. Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť
pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom
rozpočtu obce.
3. Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky
33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch].
4. Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie
pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b
ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení].
5. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115
zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
predpisov.
Čl. 13
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Každý je povinný nakladať s odpadmi v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a týmto nariadením.
2. Všetky právnické a fyzické osoby, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, musia zosúladiť
svoju činnosť s týmto nariadením.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta
Krásno nad Kysucou zo dňa 22.06.2016 a nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2016.
4. Dňom 30. júna 2016 sa ruší VZN schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Krásno
nad Kysucou zo dňa 09.12.2015 v znení jeho dodatkov.

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta
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Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
Stojiská pre umiestnenie veľkoobjemových zberných nádob počas zimných mesiacov

Zvozová oblasť č. 1:


Zákysučie – časť Vlčov od Masaryka po kríž

Zvozová oblasť č. 2:









u Gašov a u Šurabov – odpad odovzdávať v priestoroch prevádzky Dopravy a služieb
mesta Krásno nad Kysucou
u Šustkov a u Jedličníka- odpad odovzdávať do zbernej nádoby nachádzajúcej sa pri
Moste lásky a priateľstva
u Capov – odpad odovzdávať do zbernej nádoby umiestnenej pri ceste smerom do
Hackov
u Sýkorov a u Macurov – odpad odovzdávať do zbernej nádoby na rázcestí pred osadou
Sýkorov
Nižné Vane a Vyšné Vane – odpad odovzdávať do zbernej nádoby umiestnenej
v Nižných Vaniach
u Gavlasov a u Šustkov – odpad odovzdávať do zbernej nádoby umiestnenej v osade
u Gavlasa pri kaplnke
u Tunakov, u Grapov, u Jantov, časť Vlčov od kríža – odpad odovzdávať do zbernej
nádoby pri potoku u Tunakov
u Hackov, u Jarabicov, u Kuljovských a chaty – odpad odovzdávať do 1100 l zbernej
nádoby pri ZŠ Kalinov

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta
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Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
Zoznam odpadov podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 365/2015 Z.z.

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY
Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK
Z TRIEDENÉHO ZBERU

20
20 01

ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01

20 01 01

papier a lepenka

O

20 01 02

sklo

O

20 01 03

viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)

O

20 01 08

biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad

O

20 01 10

šatstvo

O

20 01 11

textílie

O

20 01 13

rozpúšťadlá

N

20 01 14

kyseliny

N

20 01 15

zásady

N

20 01 17

fotochemické látky

N

20 01 19

pesticídy

N

20 01 21

žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť

N

20 01 23

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

N

20 01 25

jedlé oleje a tuky

O

20 01 26

oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25

N

20 01 27

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 28

farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27

O

20 01 29

detergenty obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 30

detergenty iné ako uvedené v 20 01 29

O

20 01 31

cytotoxické a cytostatické liečivá

N

20 01 32

O

20 01 36

liečivá iné ako uvedené v 20 01 31
batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a
akumulátory obsahujúce tieto batérie
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce
nebezpečné časti*)
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37

drevo obsahujúce nebezpečné látky

N

20 01 38

drevo iné ako uvedené v 20 01 37

O

20 01 39

plasty

O

20 01 40

kovy

O

20 01 40 01

meď, bronz, mosadz

O

20 01 40 02

hliník

O

20 01 40 03

olovo

O

20 01 40 04

zinok

O

20 01 40 05

železo a oceľ

O

20 01 40 06

cín

O

20 01 40 07

zmiešané kovy

O

20 01 33
20 01 34
20 01 35

17

N
O
N
O

20 01 41

odpady z vymetania komínov

20 01 99

odpady inak nešpecifikované

20 02

ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV

20 02 01

biologicky rozložiteľný odpad

O

20 02 02

zemina a kamenivo

O

20 02 03

iné biologicky nerozložiteľné odpady

O

20 03

INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01

zmesový komunálny odpad

O

20 03 02

odpad z trhovísk

O

20 03 03

odpad z čistenia ulíc

O

20 03 04

kal zo septikov

O

20 03 06

odpad z čistenia kanalizácie

O

20 03 07

objemný odpad

O

20 03 08

drobný stavebný odpad

O

20 03 99

komunálne odpady inak nešpecifikované

15 01 10

obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

O

N

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta
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Príloha č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
Otváracie hodiny prevádzky zberného dvora mesta Krásno nad Kysucou

DEŇ

ČAS

Pondelok

8,00 – 17,00

Utorok

ZATVORENÉ

Streda

8,00 – 17,00

Štvrtok

ZATVORENÉ

Piatok

ZATVORENÉ

Sobota

ZATVORENÉ

Nedeľa

ZATVORENÉ

Zodpovedná osoba: Marián Šustek
Kontakt: +421 918 569 712

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta
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Príloha č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2016
Rozpis vývozov separovaného zberu pre rodinné domy v roku 2016

ROK

DEŇ V MESIACI

2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Január

BL KR KA

Február

BL KR KA

Marec

BL KR KA

Apríl

BL KR KA

Máj

BL KR KA

Jún

BL KR KA

Júl

BL KR KA

August

BL KR KA

September

BL KR KA

Október

BL KR KA

November

BL KR KA

December

BL KR KA

Legenda:
Víkend
BL

Vývoz separovaného zberu v miestnej časti BLAŽKOV

KR

Vývoz separovaného zberu v miestnej časti KRÁSNO

KA

Vývoz separovaného zberu v miestnej časti KALINOV

Ing. Jozef Grapa
primátor mesta

20

