
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  MESTA 
KRÁSNO  NAD  KYSUCOU 

O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI 
ODPADMI A ELEKTROODPADMI Z DOMÁCNOSTÍ, KTORÉ VZNIKLI NA ÚZEMÍ 

MESTA  KRÁSNO  NAD  KYSUCOU 
na kalendárny rok 2016 

Mesto Krásno nad Kysucou vo veciach územnej samosprávy podľa Čl. 68 Ústavy Slovenskej 
republiky, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov         
a v súlade s § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vydáva 

Všeobecne záväzné nariadenie 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi vrátane biologicky
rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne

a elektroodpadov z domácností na území mesta Krásno nad Kysucou 

Čl. 1 
Predmet, účel a pôsobnosť nariadenia 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len “nariadenie”) v súlade s hierarchiou odpadového
hospodárstva upravuje podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe 
triedeného zberu komunálnych odpadov jednotlivých zložiek komunálnych odpadov a o spôsobe 
nakladania s drobnými stavebnými odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov, 
na zneškodňovanie odpadov a systém triedeného zberu biologicky rozložiteľných komunálnych 
odpadov na území mesta Krásno nad Kysucou. Účelom nariadenia je zneškodňovať odpady 
spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru 
ustanovenú zákonom.  

Čl. 2 
Vymedzenie základných pojmov 

1. Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo
je v súlade s týmto zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. 

2. 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 pri čistení verejných 
komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe 
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verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej 
zelene na pozemkoch fyzických osôb. 

3. Drobný stavebný odpad 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. 

4. Nebezpečný odpad je odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe
osobitného predpisu. 

5. Pôvodca odpadov 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. 

6. Držiteľ odpadov  je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

7. Zneškodňovanie odpadov je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy,
ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. 

8. Odpadové hospodárstvo je súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie
vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi    
v súlade s týmto zákonom. 

9. Nakladanie s odpadmi 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. 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 odpadov v mieste výroby, ako aj miesto, 
ktoré sa trvalo, teda dlhšie ako jeden rok, používa na dočasné uloženie odpadov. Za skládku 
odpadov sa nepovažuje zariadenie alebo miesto so zariadením, kde sa ukladajú odpady na účel ich 
prípravy pred ich ďalšou prepravou na miesto, kde sa budú upravovať, zhodnocovať alebo 
zneškodňovať, ak čas ich uloženia pred ich zhodnotením alebo upravením nepresahuje spravidla 
ri roky, alebo čas ich uloženia pred ich zneškodnením nepresahuje jeden rok. 

11. Zhodnocovanie odpadov 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. 

12. Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov,
pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov 
vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12. 
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Čl. 3 
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania 

      komunálnych odpadov 

1. Na území mesta Krásno nad Kysucou sa zavádza systém zberu komunálnych odpadov:

Množstvový zber komunálnych odpadov pre: 
a) fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby, ktoré s oprávnené užívať alebo
užívajú nehnuteľnosť,  časť nehnuteľnosti nachádzajúcu sa na území mesta Krásno nad Kysucou 
na účel podnikania,  
b) právnické osoby, ktoré sú oprávnené užívať alebo užívajú nehnuteľnosť nachádzajúcu
sa na území mesta Krásno nad Kysucou na iný účel ako na podnikanie. 

Paušálny zber komunálnych odpadov  pre: 
a) 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, 
b) fyzické  osoby  oprávnené  na  podnikania  a  právnické  osoby,  ktorí  majú  sídlo alebo
prevádzku na území mesta Krásno nad Kysucou a  nezapoja sa do systému množstvového zberu 
komunálnych odpadov. 

2. Mesto  Krásno  nad   Kysucou  zavedením  vhodného   systému  zberu  komunálneho odpadu
zabezpečuje: 
a) v spolupráci s príslušným hygienikom, správcom nehnuteľnosti a oprávnenou osobou
schvaľovanie  umiestnenia  stanovišťa  na umiestnenie  zbernej  nádoby  alebo  kontajnera,  ktoré 
musí vyhovovať hygienickým,  estetickým a protipožiarnym  podmienkam s pevným základom  
a nesmie  vytvárať  pevnú   prekážku  na  pozemnej  komunikácii, 
b) zber, prepravu a zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu bez obsahu   škodlivín
c) zber,  prepravu,  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  odpadu  z domácností  s obsahom  škodlivín,
ktoré  svojimi  nebezpečnými  vlastnosťami  znižujú  možnosť  zhodnotenia  komunálneho odpadu,  
a ktoré  svojím   charakterom   zapríčiňujú  negatívne  vplyvy  pri  nakladaní  s nimi, 
d) najmenej dvakrát do roka zber, prepravu objemných odpadov a drobných  stavebných
odpadov,  za  účelom  ich  zhodnotenia alebo zneškodnenia, 
e) zber, prepravu a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu na skládke odpadov
na  komunálny  odpad, 
f) vyprázdňovanie  a odvoz  kalu  zo  septikov  s výnimkou  žúmp,
g) užívanie  existujúceho  zariadenia  na  zber  komunálneho odpadu  za  účelom  oddeleného
zberu  elektroodpadu  z domácností  výrobcom  elektrozariadení. 

3. V prípade, že držiteľ odpadu požiada Mesto Krásno nad Kysucou o zbernú nádobu pre
individuálny odvoz objemného odpadu z miesta určeného pôvodcom odpadu, odvoz 
a zneškodnenie odpadu bude spoplatnené.  

4. Pôvodca odpadu alebo držiteľ drobného stavebného odpadu, fyzické osoby - poplatníci s
trvalým pobytom na území mesta Krásno nad Kysucou sú povinní odovzdať drobný stavebný 
odpad na zberný dvor za odplatu podľa schváleného poplatku za uloženie odpadu. Náklady na 
dopravu odpadu si pôvodca odpadu hradí sám.  
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5. Držiteľ drobných stavebných odpadov je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a
úplné informácie súvisiace s jeho nakladaním. 

6. Odvoz  odpadu  z parkov,  vrátane  odpadu  z cintorínov,  odpadu  z trhovísk  a z čistenia  ulíc
objednáva  správca  u oprávnenej  osoby  za  účelom  zhodnotenia  tohto  odpadu. 

7. Budovanie stanovíšť a prestavba existujúcich stanovíšť musí vyhovovať základným
požiadavkám na  stavby  podľa  osobitného   predpisu.   

8. Zavedený  systém  zberu,.  prepravy,  zhodnocovania  a zneškodňovania  komunálneho odpadu,
drobných  stavebných  odpadov  a oddeleného  zberu  elektroodpadu  z domácností  na  území   
mesta  Krásno  nad  Kysucou  bude  priebežne  aktualizovaný  na  internetovej  stránke  mesta 
Krásno  nad  Kysucou  a na   úradnej  tabuli  mesta  Krásno  nad  Kysucou. 

9. Mesto  Krásno  nad  Kysucou  vypracováva  harmonogram  separovaného  zberu uvedený v
prílohe č. 1,  ktorý  zverejňuje  verejnosti  spôsobom  obvyklým  na  internetovej  stránke  mesta 
Krásno  nad  Kysucou  a v miestnej tlači. 

Čl. 4 
Počet a typ zberných nádob a kontajnerov, interval odvozu tuhého komunálneho odpadu 

1. Typ,  počet  kontajnerov  a zberných  nádob  pre tuhý komunálny odpad  a interval  odvozu  je
pre: 
a) Rodinný  dom:
- max. 3 členná domácnosť: 1 ks 120 l KUKA nádoba 
- 4 až 6 členná  domácnosť:  1 ks  240 l  KUKA  nádoba 
- 7 a viac  členná  domácnosť:  1 ks  120 l a 1 ks 240 l  KUKA nádoba 
b) Bytové  domy:
-  s viac  domácnosťami: minimálne 1 ks  1100 l nádoby 
c) Nebytové  budovy,  nehnuteľnosti  vo vlastníctve, správe  fyzickej  alebo  právnickej  osoby,
podnikajúcej na území mesta  Krásno nad  Kysucou, ďalej spoločenstvá,  nadácie ,  združenia 
neziskovej a mimovládnej organizácie, príspevkovej organizácie, rozpočtovej organizácie,  
príspevkovej organizácie  a organizácie  obdobného charakteru: 
- pridelená  buď  1100 l  nádobu (veľkoobjemový  kontajner),  alebo  po  dohode  s mestom  Krásno 
nad  Kysucou  majú  podľa  množstva  vyprodukovaného  komunálneho odpadu  zavedený 
množstvový  zber. 

2. Intervaly  vývozov komunálneho odpadu pre  malé  110 l  KUKA  nádoby:

Pondelok Krásno  nad  Kysucou  - ul. Ústredie, miestna   časť  Blažkov
Utorok Dolná časť mesta Krásno  nad  Kysucou 
Streda Krásno  nad  Kysucou – ul. SNP,  železničná stanica, miestna časť Gundášov 
Štvrtok miestna  časť  Kalinov  I 
Piatok miestna  časť  Kalinov II 
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3. Intervaly  vývozov  KO  pre  veľké  1100 l  KUKA  nádoby :

Pondelok Bytovky,  niektoré  podnikateľské subjekty  podľa  dohody  v  zmluve
(iné  cykly  vývozu) 

Piatok Bytovky,  niektoré  podnikateľské subjekty  podľa  dohody  v  zmluve 
(iné  cykly  vývozu) 

4. Veľkoobjemové  kontajnery sú objednávané k odvozu podľa potreby vývozu hlásenej
od  občanov,  alebo  pri  zistení  potreby  vývozu  pracovníkmi  mesta  a následne sú vyvážané  
firmou JOKO a syn  Čadca  na  ich  skládku  tuhého komunálneho odpadu.   
Na zber objemných odpadov poskytuje občanom mesta veľkoobjemové 7000 l zberné nádoby, 
ktoré sa rozmiestňujú na verejné priestranstvá, kde  nie  je  prístup  smetiarskym  vozidlom,           
ako  sú: Vlčov,  Jantov ,  Nižné  Vane. 
Mimo určeného vývozu je zakázané objemný odpad ukladať k zbernej nádobe na zmesový 
komunálny odpad. 

5. Za miesto na poskytovanie reštauračných, kaviarenských a iných pohostinných služieb
sa považuje každé miesto na sedenie. Do počtu miest na sedenie sa započítavajú miesta   
na poskytovanie služieb na letných terasách. 

6. Pre  separovaný zber sú do  domácností rodinných  domov pridelené jutové vrecia,
na sídliskách  a pri niektorých  podnikateľských  subjektoch sú  umiestnené  plastové a kovové  
kontajnery  na  plasty, sklo,  papier, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, textil 
a šatstvo. 

7. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný zbernú nádobu alebo vrece so štítkom v deň
vývozu pripraviť na verejne prístupne miesto pre zberné vozidlo.  

8. Ak zberná nádoba nebude v deň vývozu podľa harmonogramu pripravená na odvoz, vývoz bude
zrealizovaný až v nasledujúcom vývoznom intervale. 

9. Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a právnické osoby viditeľne označia zberné nádoby
názvom firmy, popisným číslom a štítkom. 

10. Každý, kto vykonáva činnosť (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 na komunálny
odpad,  
b) čistotu a poriadok priestranstva.

11. 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.  
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12. Mesto Krásno nad Kysucou môže vývozný cyklus v prípade potreby upraviť. O zmene budú
pôvodcovia odpadov informovaní na webovej stránke mesta www.mestokrasno.sk, príp. cez 
miestnu tlač.  

13. Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečuje zneškodňovanie zmesových komunálnych odpadov a
drobných stavebných odpadov skládkovaním. 

Čl. 5 
Nakladanie s elektroodpadom z domácnosti vrátane žiariviek a svietidiel 

1. Na území mesta Krásno nad Kysucou výrobca elektrozariadení ani kolektívna organizácia
neprevádzkuje oddelený zber elektroodpadu z domácnosti.  

2. Mesto Krásno nad Kysucou vykonáva dvakrát ročne zber elektroodpadu z domácnosti.

3. Zber žiariviek a svietidiel bude vykonávaný spolu s elektroodpadom tak, ako je uvedené
v bode 2. tohto článku. 

4. 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.  

Čl. 6 
Nakladanie s humánnymi a veterinárnymi liekmi 

1. Nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu.

2. Nespotrebované lieky sa odovzdávajú do ktorejkoľvek verejnej lekárne, ktorá je na území mesta
Krásno nad Kysucou alebo v rámci celej Slovenskej republiky. 

Čl. 7 
Nakladanie s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi 

1. Mesto Krásno nad Kysucou na území mesta nezavádza a nezabezpečuje pre fyzické osoby –
občanov zber biologicky rozložiteľných odpadov (odpad zo záhrad, potravinárskeho 
a kuchynského odpadu) okrem odpadov uvedených v ďalších ustanoveniach, nakoľko je to 
ekonomicky neúnosné.  

2. Fyzická osoba oprávnená na podnikanie a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie
spoločného stravovania (prevádzkovateľ kuchyne) zodpovedá za nakladanie s biologicky 
rozložiteľnými kuchynskými a reštauračnými odpadmi. 

3. 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.  

- 6 - 



4. Zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 

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 ani verejnosť.  

7. Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

8. Frekvencia zberu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc teploty prostredia.
9. Prevádzkovateľ kuchyne každoročne do 15. januára nasledujúceho roka oznámi Mestu Krásno
nad Kysucou množstvo a spôsob nakladania s biologicky rozložiteľnými kuchynskými 
a reštauračnými odpadmi.  

10. Mesto Krásno nad Kysucou odpad z údržby verejnej zelene, parkov vrátane odpadu
z cintorínov odovzdáva na základe súhlasu orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve 
na podstielku pre hospodárske zvieratá na družstvo. 

11. Fyzické osoby – občania biologicky rozložiteľné odpady – odpad zo záhrad a potravinársky a
kuchynský odpad z domácnosti kompostujú vo vlastnom zariadení – kompostovisku. 

Čl. 8 
Textílie a šatstvo 

1. V rámci triedeného zberu textilu sa zbiera:
a) čisté a suché šatstvo,
b) topánky,
c) hračky,
d) bytový textil,
e) doplnky k oblečeniu.

2. Na zber textilu sú určené špeciálne označené zberné nádoby rozmiestnené po celom území
mesta. 

3. Vývozy sa realizujú podľa potreby.

Čl. 9 
Sankcie 

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a)],
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)], 
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 13 písm. b)],
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d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2,
e) koná v rozpore s § 33 písm. b),
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72,
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9,
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13,
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17,
l) nakladá s iným ako komunálnym odpadom v rozpore s § 12 ods. 6,
m) nesplní povinnosť zhodnotiť alebo zneškodniť odpad podľa § 15 ods. 13,
n) koná v rozpore s § 14 ods. 6,
o) nakladá s nebezpečným odpadom v rozpore s § 25,
p) nakladá s elektroodpadom v rozpore s § 38 ods. 1,
q) nakladá s použitými batériami a akumulátormi v rozpore s § 49,
r) nesplní povinnosť podľa § 63 ods. 1, § 67 ods. 1,
s) nakladá s odpadovými olejmi v rozpore s § 76 ods. 9,
t) vykoná cezhraničný pohyb odpadov v rozpore so siedmou časťou zákona (§ 84 až 88).

2. Za priestupok podľa
a) odseku 1 písm. a) až k) možno uložiť pokutu do 1 500 eur,
b) odseku 1 písm. l) až t) možno uložiť pokutu do 2 500 eur.

3. Priestupky podľa
a) odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec,
b) odseku 1 písm. l) až t) prejednáva okresný úrad.

4. Orgán oprávnený podľa odseku 3 na prejednávanie priestupkov môže osobe zodpovednej za
priestupok podľa odseku 1 nariadiť prepadnutie veci, ktorou je odpad, ktorý je možné zhodnotiť; 
postup podľa odseku 3 týmto nie je dotknutý. Prepadnutá vec sa stáva majetkom štátu alebo obce 
podľa toho, či o prepadnutí veci rozhodol okresný úrad alebo obec. 

5. Orgán, ktorý nariadil prepadnutie veci podľa odseku 4, bezodkladne odovzdá prepadnutú vec,
ktorou je odpad, osobe oprávnenej na nakladanie s ním podľa tohto zákona; finančné prostriedky 
získané za odovzdanie odpadu sú príjmom rozpočtu, z ktorého je financovaný orgán, ktorý 
rozhodol o prepadnutí veci. 

6. Na priestupky a na ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o prejednávaní
priestupkov. 

7. Výnosy pokút uložených za priestupky podľa odseku 1 a prejednaných podľa
a) odseku 3 písm. a) sú príjmom rozpočtu obce,
b) odseku 3 písm. b) sú príjmom Environmentálneho fondu.
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Čl. 10 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad
Kysucou dňa 9.12.2015. 
2. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie
Mesta Krásno nad Kysucou č. 27/09  zo  dňa  9. 2. 2009. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016. 

Ing. Jozef Grapa 
 primátor mesta 
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Príloha č. 1 – Rozpis vývozov separovaného zberu pre rodinné domy v roku 2016 
 
 

ROK
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

DEŇ V MESIACI

 
 
 
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 
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Príloha č. 2 – Prevádzka zberného dvora mesta Krásno nad Kysucou 
 
 

DEŇ ČAS 
Pondelok 6,00 – 14,00 
Utorok 6,00 – 14,00 
Streda 6,00 – 14,00 
Štvrtok 6,00 – 14,00 
Piatok 6,00 – 14,00 
Sobota ZATVORENÉ 
Nedeľa ZATVORENÉ 

 
Zodpovedná osoba: Marián Šustek 
Kontakt: +421 918 569 712 
 
 
Do zberného dvora môžu občania odovzdať oddelené zložky komunálneho odpadu a to objemný 
odpad, napr.: nábytok, chladničky, práčky, televízory, počítače, žiarivky a ostatný elektroodpad z 
domácnosti, batérie a akumulátory, nebezpečný odpad, jedlé oleje a tuky, motorové oleje, drobné 
stavebné odpady a iné odpady, ktoré nie je možné uložiť do nádoby na zmesový komunálny 
odpad. 
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Mesto Krásno nad Kysucou vydáva na základe samostatnej pôsobnosti podľa Čl. 68 Ústavy 
Slovenskej republiky a v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. c﴿ a § 6 ods. 1 zákona                 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 83 zákona                 
č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení 
neskorších predpisov 
 
 

NÁVRH 
VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE   

 
O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ 

STAVEBNÉ ODPADY 
na kalendárny rok 2016 

 
 

Čl. 1 
Sadzba poplatku 

 
1. Mesto Krásno nad Kysucou stanovuje poplatok pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. 
a) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady                
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona č. 582/2004 Z.z.“):  
a) za činnosti a náklady uvedené v § 77 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) zákona č. 582/2004 Z.z.              
v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. b) zákona č.582/2004 Z.z. sadzbu poplatku 0,0356 eura za osobu 
a kalendárny deň (12,994 eura/osoba/rok).  
 
b) v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z.z. sadzbu poplatku 0,015 eura                  
za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.  
 
2. Mesto Krásno nad Kysucou stanovuje poplatok pre poplatníkov uvedených v § 77 ods. 2 písm. 
b), c) zákona č. 582/2004 Z.z. za činnosti a náklady uvedené v § 77 ods. 1 písm. a), b), c), d) a e) 
zákona o poplatkoch v súlade s ust. § 78 ods. 1 písm. a) zákona č. 582/2004 Z.z. sadzbu poplatku 
0,0220 eura za jeden liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. 

 
Čl. 2 

Vrátenie, odpustenie a zníženie poplatku 
 

1. Mesto Krásno nad Kysucou vráti poplatok alebo pomernú časť poplatku poplatníkovi alebo 
zástupcovi poplatníka v zmysle § 82 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z., ak preukáže hodnoverným 
dokladom, a to najmä dokladom o prihlásení sa na trvalý pobyt v inej obci na území Slovenskej 
republiky, dokladom o zrušení prechodného pobytu v meste Krásno nad Kysucou, dokladom         
o zrušení nájomnej zmluvy alebo úmrtným listom. 
 
2. Mesto Krásno nad Kysucou zníži poplatok na osobu a kalendárny deň na sadzbu poplatku 
0,0066 € pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba , ktorá preukáže na základe podkladov, že viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta Krásno nad 
Kysucou.  
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Podklady pre zníženie poplatku: 
a) potvrdenie alebo iný doklad o existencii (trvaní) pracovnoprávneho vzťahu (nie pracovná 
zmluva) alebo obdobného vzťahu s určením miesta výkonu zamestnania a doklad o ubytovaní,  
b) potvrdenie o dennom štúdiu v zdaňovacom období mimo mesta Krásno nad Kysucou,  
c) podnikateľ (fyzická osoba oprávnená na podnikanie) predloží aktuálnu nájomnú zmluvu                   
o prenájme priestorov na podnikanie na svoje meno ako poplatníka podnikajúceho mimo územia 
mesta Krásno nad Kysucou,  
d) potvrdenie zamestnávateľa (SR) o výkone práce poplatníka v zahraničí s uvedením miesta 
výkonu práce a dokladom o ubytovaní,  
e) potvrdenie od agentúry o výkone práce v zahraničí, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí             
s uvedením doby a miesta výkonu práce,  
f) fyzická osoba oprávnená na podnikanie pracujúca ako opatrovateľ (opatrovateľka) v zahraničí 
predloží pracovnú zmluvu a potvrdenie od rodiny, že v zdaňovacom období pracuje mimo územia 
mesta Krásno nad Kysucou, príp. doklad o odvodoch do sociálnej poisťovne v zahraničí                    
za predchádzajúce obdobie.  
 
3. Mesto Krásno nad Kysucou zníži poplatok na osobu a kalendárny deň na sadzbu poplatku 
0,0275 € ( 10,0375 € ) pre poplatníka, ktorým je: 
a) fyzická osoba v hmotnej núdzi po predložení žiadosti a potvrdenia ÚPSVaR a poberaní dávky             
a príspevku v hmotnej núdzi v zmysle zákona č.599/2003 Z. z. pomoci v hmotnej núdzi v znení 
neskorších predpisov za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 30.01. zdaňovacieho 
obdobia, 
b) fyzická osoba staršia ako 62 rokov (bez písomnej žiadosti),  
c) fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím            
so sprievodcom alebo prevažne alebo úplne bezvládna fyzická osoba,  
d) pre jedného poplatníka je možné v zdaňovacom období poskytnúť jedno zníženie poplatku 
podľa ods. 2 a 3 tohto ustanovenia.  
 
4. Mesto Krásno nad Kysucou odpustí poplatok, ak poplatník alebo zástupca poplatníka preukáže 
a) potvrdenie o umiestnení v zariadení sociálnych služieb (detský domov, domov dôchodcov, 
domov sociálnych služieb), v diagnostickom zariadení a zdravotníckom zariadení,  
b) potvrdenie o výkone väzby alebo výkone trestu odňatia slobody, 
c) potvrdenie o zaplatení poplatku na celý kalendárny rok v inej obci z dôvodu trvalého, 
prechodného pobytu alebo nájmu nehnuteľnosti na bývanie.  
 
5. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením, výpisom zo živnostenského registra, 
potvrdením o prechodnom pobyte.  
 
6. Z predloženého dokladu musí byť zrejmé, od kedy a do kedy sa poplatník v zdaňovacom období 
nezdržiava alebo nezdržiaval na území mesta Krásno nad Kysucou. 
 
7. Daňový subjekt si nárok na zníženie poplatku uplatňuje za každé zdaňovacie obdobie zvlášť.  
 
8. Doklady pre uplatnenie zníženia poplatku predloží poplatník Mestu Krásno nad Kysucou               
do 31. januára zdaňovacieho obdobia. 
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Čl. 3 
Forma a miesto na zaplatenie poplatku 

 
1. Mesto Krásno nad Kysucou určuje, že vyrubený poplatok podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 1 ods. 2 
tohto nariadenia je splatný jednorazovo v plnej výške, a to do 15 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia. 
 
2. Poplatok sa môže uhradiť v hotovosti do pokladne Mestského úradu Krásno nad Kysucou alebo 
bezhotovostným prevodom na účet Mesta Krásno nad Kysucou. 
 
3. Poplatník označí platbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne: 
Variabilný symbol na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – uvedený                 
v rozhodnutí – číslo rozhodnutia  
Konštantný symbol - 0558  
Číslo účtu vedený v pobočke VUB, a. s. Čadca – 10925322/0200  
alebo  
Číslo účtu vedený v pobočke Slovenskej sporiteľne , Krásno nad Kysucou – 5029149098/0900. 

 
Čl. 4 

Záverečné ustanovenia 
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta 
Krásno nad Kysucou dňa …...................... a nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2016. 
 
 
 
 

Ing. Jozef Grapa 
           primátor mesta 
 
 
Vyvesené dňa 20.11.2015 
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