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M E S T O    K R Á S N O  N A D  K Y S U C O U 
 

na základe §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov  vydáva 

 
 
 
 
 

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE 
 

o čistote mesta, ochrane a tvorbe životného prostredia na území mesta Krásno nad Kysucou 
 
 
 
 

Článok 1 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 
 

1.  Nariadenie  upravuje  pravidlá  udržiavania  poriadku,  čistoty  a  zelene  na  verejných 
priestranstvách, povinnosti fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území mesta, trvalé 
i prechodne sa zdržiavajúcich. 
 
2. Za verejné priestranstvá sa podľa tohto všeobecne záväzného nariadenia /ďalej  len VZN/ 
považujú všetky miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie zodpovedajúce ich určeniu. 
Sú  to  najmä: miestne  komunikácie,  chodníky,  parkoviská, mosty,  verejná  zeleň,  cintorín, 
plochy sídlisk, ulice, námestia, vnútroblokové priestory, podchod, fontána, korytá a nábrežia 
vodných  tokov, detské  ihriská,  tržnica a  iné priestranstvá verejného  charakteru. V prípade 
pochybnosti či ide o verejné priestranstvo, rozhoduje primátor mesta.  
 
3. Nehnuteľnosťami a  inými objektmi pre účely tohto nariadenia sú všetky trvalé a dočasné 
stavby, stĺpy verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, koše na odpadky, dopravné značky, 
vodojemy, mestské studne. 
 
 
 

Článok 2 
PRÁVA A POVINNOSTI MESTA 

 
 
1.  Mesto  vykonáva  údržbu,  úpravy  a  čistenie  verejných  priestranstiev,  miestnych 
komunikácií, verejnej zelene, údržbu nehnuteľností a objektov slúžiacich verejnoprospešným 
účelom. 
 



2 

 

2.  Zabezpečuje  verejnoprospešné  služby,  odvoz  tuhého  komunálneho  odpadu,  výsadbu 
stromčekov, kríkov, verejnej zelene, správu a údržbu cintorína, verejného osvetlenia, zimnú 
údržbu miestnych komunikácií. 
 
3. Miestne komunikácie v Krásne nad Kysucou: 
Cesta  č.  II/520  (smerom na Zborov nad Bystricou), cesta  III/01160  (smerom na Dunajov) a 
cesta  III/01187  (cez Mesto  Krásno  nad  Kysucou,  od  KDZ  smerom  do  Čadce)  –  spravuje 
Žilinský samosprávny kraj a cestu I/11 (Žilina – Čadca) spravuje Investičná výstavba a správa 
ciest Žilina. 
 
4. Správu a údržbu vodných tokov, t.j. riek a potokov realizujú štátne org. – Povodie Váhu a 
SEŠL. 
 
5.  Pri  dokázanom  poškodení  verejnoprospešných  zariadení  nad  prípustnú mieru  užívania 
konkrétnou  osobou,  mesto  vyčísli  výšku  nákladov  likvidačných  prác  a  tieto  vymáha  od 
fyzickej resp. právnickej osoby, ktorá znečistenie alebo poškodenie zavinila. 
 
6.  Pri  snehových  kalamitách,  povodniach môže mesto  v  zmysle  zákona  č.  369/1990  Zb.  v 
znení neskorších zmien a doplnkov vyhlásiť pre fyzické a právnické osoby v meste „Pracovnú 
povinnosť“. 
 
 
 

Článok 3 
VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ 

 
 

1. V záujme zdravia, bezpečnosti občanov a zlepšenia životného prostredia v meste zakazuje 
sa znečisťovanie verejných priestranstiev: 
 
a) pľuvaním a odhadzovaním na verejné priestranstvá odpadky, ohorky z cigariet, cestovné 
lístky,  smeti,  ovocie,  zeleninu,  papier,  obaly  všetkých  druhov,  zvyšky  jedál,  popol  a  iné 
odpady,   
b/ splaškami, olejmi, chemikáliami, inými odpadmi, 
c/ prášením kobercov a textílií z balkónov a okien bytových domov 
d/  vypúšťaním  splaškov  zo  žúmp,  septikov,  ČOV  budov  a  rodinných  domov,  vypúšťaním 
odtokov a výkalov z hospodárskych budov a drobných stavieb na chov zvierat 
e/ lepením plagátov mimo tabúľ na tento účel určených 
f/ nepovolenými skládkami na verejných priestranstvách a MK 
g) akokoľvek ohradzovať, znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejné objekty a zariadenia, 
pamiatkové objekty a zariadenia, ako sú sochy, pamätníky, kaplnky a pod.,  
h) poškodzovať dopravné značenie, mestské značenie a cestné príslušenstvo,  
i) odstavovať autovraky,  
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2. Fyzické s právnické osoby, správcovia, vlastníci objektov, vlastníci a užívatelia  rodinných 
domov a bytov v meste sú povinní: 
 
I. 
a/  udržiavať  čistotu  okolia,  ktoré  hraničí  s  verejným  priestranstvom  –  priestranstvá  pred 
obchodmi a prevádzkami, chodníky a iné, 
b/ prenajať si od TS smet. nádobu na TKO a hradiť vývoz TKO za ceny stanovené mestským 
zastupiteľstvom, 
c/  uličné  priečelia  /fasády/  rodinných  domov,  obytných  domov  a  prevádzkových  objektov 
udržiavať v čistote, 
d/ reklamy, firemné tabule, rolety musia byť čisté, vkusne upravené a umiestňované tak, aby 
nevyčnievali na chodníky, neprekážali chodcom a bezpečnosti cestnej premávky, 
e/  všetky  budovy,  rodinné  domy  na  čelnej  strane  ulice  a  chodníkov  opatriť  zachytávačmi 
snehu, odkvapovými žľabmi tak, aby voda nestekala a sneh nepadal na chodcov, 
f/ na verejných priestranstvách, ktoré nie  sú určené na pohostinné účely nekonzumovať a 
neponúkať alkoholické nápoje. 
 
II. Vlastník vecí sa musí zdržať všetkého,  čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval 
iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu 
stavbu,  alebo  pozemok  úpravami  pozemku,  alebo  úpravami  stavby  na  ňom  zriadenej  bez 
toho,  že by urobil dostatočné opatrenia na upevnenie  stavby alebo pozemku, nesmie nad 
mieru  primeranú  pomerom  obťažovať  susedov  hlukom,  prachom,  popolčekom,  dymom, 
plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienení a vibráciami, nesmie 
nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, príp. v nevhodnej ročnej 
dobe odstraňovať  zo  svojej pôdy  korene  stromu  alebo  vetvy  stromu presahujúce na  jeho 
pozemok ‐ § 127 OZ. 
 
 
 

Článok 4 
ZVLÁŠTNE UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

 
 

1. Používať verejné priestranstvo nad obvyklú mieru, alebo iný účel ako je určené, možno len 
na základe osobitného písomného povolenia mestského úradu. V povolení mestský úrad určí 
záväzný termín dokončenia prác a uvedenie priestranstva do pôvodného stavu. 
 
2. Každý  komu bolo povolené  zvláštne užívanie  verejného priestranstva  /napr.  ako  súčasť 
stavebnej prevádzky, skládka materiálu, výkopové práce, rozkopávka, umiestnenie stánku a 
pod. / je povinný: 
a/ používať verejné priestranstvo  len na účel, ktorému priestranstvo má slúžiť, aby bol pre 
ostatných účastníkov čo najmenej obmedzený, 
b/ zabrániť poškodeniu verejného priestranstva alebo jeho zariadení 
c/ zabrániť znečisteniu priestranstva jeho okolia, príp. znečistenie ihneď odstrániť, 
d/ urobiť opatrenia pre bezpečnosť užívateľov verejného priestranstva, 
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e/  ihneď  po  ukončení  užívania  verejného  priestranstva,  uviesť  verejné  priestranstvo  do 
pôvodného stavu. 
 
3. Povolenie na  zvláštne užívanie verejného priestranstva  /na  zloženie materiálu  /  sa vydá 
len vtedy, ak nie je možné na to použiť iné priestory. 
 
4. Pri realizácií stavebných prác, opravách budov, striech, výmene krytiny, okapových žľabov 
ako  aj  pri  opravách  komínov, musí  vlastník  alebo  organizácia  vykonávajúca  práce  urobiť 
opatrenie  /zábradlia,  výstražné  značky  a  pod./. Materiál  zo  strechy  sa  nesmie  zhadzovať 
priamo na chodník alebo ulicu. 
 
5. Vlastníci stánkov a kioskov sú povinní zabezpečiť poriadok a čistotu v stánku /kiosku/ a v 
ich  bezprostrednej  blízkosti.  Za  tým  účelom  si musia  obstarať  potrebný  počet  smetných 
nádob a ich vyprázdňovanie. 
 
6. Organizátori podujatia s hromadnou účasťou obyvateľstva na verejných priestranstvách sú 
povinní ihneď po ukončení podujatia zabezpečiť upratanie verejného priestranstva. 
 
 
 

Článok 5 
ČISTOTA VODNÝCH TOKOV 

 
 

1. Zakazuje sa do vodných tokov a otvorených priekop vhadzovať smeti, odpad a akékoľvek 
predmety alebo ich ukladať na brehoch a iných miestach z ktorých by mohli byť splavené do 
vodných tokov. 
 
2.  Zakazuje  sa  vylievať  alebo  vypúšťať  do  vody  tekutiny  závadné  z  hľadiska  zdravotného, 
bezpečnostného alebo estetického, ako sú zvyšky olejov, tekutých pohonných látok, žeravín 
a iných tekutín. 
 
3. Zakazuje sa vo vodných tokoch ako aj na ich brehoch umývanie, robenie údržby a opravy 
motorových vozidiel. 
 
4. Splaškové vody, ktoré nie  sú  zaústené do kanalizácie alebo predčistené  ČOV nesmú byť 
vypúšťané do vodných tokov. Obsah žúmp musí byť pravidelne vyvážaný. O vývoze musí byť 
vedená  evidencia  zahŕňajúca  miesto  vývozu  resp.  miesto  konečnej  likvidácie.  Na  území 
mesta  možno  obsah  žúmp  a  septikov  likvidovať  fekálnym  vozom  Úseku  bytového  a 
tepelného hospodárstva so súhlasom správcu ČOV, príp. prostredníctvom Sevaku. 
 
5.  Pre  vlastníkov  nehnuteľností,  ktoré  sa  nachádzajú  v  katastrálnom  území  Krásno  nad 
Kysucou, vzniká podľa § 23 ods. 2 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách povinnosť pripojiť sa na verejnú kanalizáciu, ak je v obci zriadená. Nepripojenie 
nehnuteľnosti považuje § 40 ods. 1 písm. e) zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách v platnom  znení  za priestupok. Vlastníkovi nehnuteľnosti, ktorý  sa 
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dopustí priestupku, Obvodný úrad životného prostredia, na základe predloženého podnetu 
uloží pokutu vo výške 331,‐ Eur. 
 
 

Článok 6 
ČISTENIE CHODNÍKOV 

 
Vlastníci,  správcovia  alebo  užívatelia  nehnuteľností,  ktoré  v  zastavanom  území  hraničia  s 
cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v 
schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktorý vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a 
neboli bez prieťahov odstránené ‐ § 9a Z.z. č. 55/84. Z citovaného zákona vyplýva povinnosť 
vlastníkov nehnuteľností hraničiacich s MK udržiavať priľahlé chodníky – čistenie v zimnom 
období, odstraňovanie snehu, pri poľadovici posýpanie a pod. 
 
 
 

Článok 7 
SPRÁVA, ÚDRŽBA, OCHRANA ZELENE A UDRŽIAVANIE ČISTOTY VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 

 
 

1. Ochrana zelene je spoločnou povinnosťou všetkých občanov, ktorí v meste žijú, alebo sa v 
meste prechodne zdržujú. 
 
2. Zakazuje sa akékoľvek poškodzovanie a odcudzovanie verejnej zelene, porastov, stromov, 
okrasných kríkov. Každý občan je povinný zdržať sa takéhoto konania, ktoré by bolo na ujmu 
verejnej zelene alebo zariadení, ktoré sú jej súčasťou. 
 
3.  Zakazuje  sa  vypaľovanie  suchej  trávy,  trávnatých  porastov  na  zelených  plochách  i  na 
voľných priestranstvách voľne spaľovať akýkoľvek odpad na celom území mesta. 
 
4. Zakazuje sa na verejnej zeleni parkovať, umiestňovať stánky, stany, informačné, reklamné 
zariadenia a plagáty na stromy a mimo plôch k tomuto účelu určených.   
 
5. Zakazuje sa prechod cez verejnú zeleň, bicyklovanie, hranie futbalu po plochách verejnej 
zelene. 
 
6.  Spôsobenú  škodu  na  verejných  priestranstvách  je  povinná  uhradiť  osoba  alebo 
organizácia,  ktorá  ju  zavinila.  Škoda  sa  nahradzuje  zásadne  uvedením  poškodenej  veci  do 
pôvodného stavu. 
 
7.  Ak  spôsobenú  škodu  povinná  osoba  alebo  organizácia  dobrovoľne  neuvedie  do 
pôvodného stavu, vykoná to za ňu poverená organizácia. Náklady s tým spojené sa vyúčtujú 
osobe /organizácií/ ktorá škodu zavinila. 
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8. Za  škodu  spôsobenú osobami, ktoré  za  jej  spôsobenie nie  sú  zákonne  zodpovedné a  za 
škody  spôsobené  zvieratami  zodpovedajú  osoby,  ktoré  sú  podľa  zákona  povinné  na  tieto 
osoby a zvieratá dozerať. 
 
9. Zakazuje sa vylievanie tekutého odpadu pred prevádzkovými jednotkami na trávniky a 
ostatné verejné priestranstvá.  
 

10. Dreviny, kry a ich konáre prerastajúce na chodníky, cesty a ulice musia byť upravené na 
hranicu  vlastného  pozemku  tak,  aby  neprekážali  chodcom,  nenarúšali  cestnú  premávku  a 
nezakrývali cestné značenia a dopravné značky. 
 
11. O  sadovnícky  neupravené,  zaburinené  plochy  sú  povinní  sa  starať  ich majitelia  alebo 
správcovia a zabezpečiť ich pravidelné kosenie a údržbu.  
 
12. Pokiaľ sa na pozemku,  inej zaburinenej ploche vyskytnú  invázne druhy  rastlín, správca, 
vlastník pozemku je povinný zabezpečiť ich včasné odstránenie,  likvidáciu  inváznych druhov 
rastlín  na  vlastné  náklady.  Vlastník,  správca  pozemku  je  povinný  zabrániť  ich  ďalšiemu 
nežiadanému šíreniu na iné plochy a pozemky.  
 
 
 

Článok 8 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
 

1.  Správca  /užívateľ/  objektu  je  povinný  zabezpečiť  trvalé  miesto  na  vyvesenie  tohto 
nariadenia  na  mieste  prístupnom  všetkým  užívateľom,  majiteľom  bytov  v  osobnom 
vlastníctve, taktiež v prevádzkach, obchodoch a pod. 
 
2.  Kontrolu  dodržiavania  tohto  nariadenia  vykonávajú  pracovníci  mesta  v spolupráci  s 
orgánmi štátnej správy, prípadne orgány a osoby poverené primátorom mesta. 
 
3. Porušenie tohto nariadenia právnickou osobou prejednáva v zmysle § 13a odst. 9 zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zmysle neskorších zmien a doplnkov primátor mesta. 
Za  porušenie  VZN  právnickou  osobou,    môže  primátor  mesta  uložiť  pokutu  vo  výške 
6638.78,‐ Eur. 
 
4. Porušenie VZN občanmi  v  zmysle § 46  zákona NR  SR  č. 372/1990  Zb. o priestupkoch  v 
znení  zákona  NR  SR  č.  524/1990  Zb.  prejednáva  Okresný  úrad  Čadca,  odbor  všeobecnej 
vnútornej  správy  podľa  §  52  písm  a/  zákona  NR  SR  č.  372/1990  o  priestupkoch.  Pokuty 
uložené  za  tieto  priestupky  sú  v  zmysle  §  13  odst.  3  zákona  NR  SR  372/1990  Zb.  o 
priestupkoch príjmom mesta. 
 
5.  Pracovníci mesta,  orgány  a  osoby  poverené  primátorom mesta  sú  opravení  ukladať  a 
vyberať blokové pokuty za porušenie VZN do výšky 33.19,‐ Eur / §§ 45, 47, 48 zák. NR SR č. 
372/1990/. 
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Článok 9 
ÚČINNOSŤ A PLATNOSŤ 

 
 

1. Toto VZN je plátne dňom schválenia Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou. 
2. Toto VZN nadobúda účinnosť 15 – stym dňom po jeho zverejnení v meste. 
3. VZN bolo schválené MZ v Krásne nad Kysucou dňa 30.11.2011 uzn.č. 111/2011. 
 
 
 
 
 
 
Zverejnené dňa:  
Zvesené dňa:  
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          Ing. Jozef Grapa 
                                                                                                                           primátor mesta 


