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Opatrenia zavedené na podporu 

predchádzania vzniku odpadu vzniku odpadov 
 

V zmysle Zákona o odpadoch č. 79/2015 Zb. z. sú to opatrenia, ktoré sa prijmú pred tým, ako sa látka, 
materiál alebo výrobok stanú odpadom, a ktoré znižujú množstvo odpadu aj prostredníctvom opätovného 
použitia výrobkov alebo predĺženia životnosti výrobkov, nepriaznivé vplyvy vzniknutého odpadu na životné 
prostredie a zdravie ľudí alebo obsah nebezpečných látok v materiáloch a vo výrobkoch. 
 
 
 

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu 
na území mesta Krásno nad Kysucou 

 
 

 Informovanie o možnostiach predchádzania vzniku odpadov prostredníctvom webovej stránky 

mesta, aplikácie, novín Krásňan, televízie KTV a distribúciou informačných letákov.  

 Apelovanie na obyvateľov, aby sa snažili obmedzovať nákupy spotrebných tovarov krátkej 

životnosti. 

 Apelovanie na obyvateľov, aby sa uprednostňovali nákupy tovarov vo veľkých baleniach, ako aj vo 

vratných obaloch a obmedzovali nákupy tovarov balených vo viacerých jednorazových obaloch.  

 Nákup miestnych a lokálnych potravín bez zbytočných obalov. 

 Obmedzovanie nákupov balených vôd a snaha o ich nahradenie za vodu z vodovodu. 

 Nákup trvanlivých výrobkov, aby sa predišlo plytvaniu s potravinami. 

 Výmena jednorazových plienok za opakovane použiteľné. 

 Nákup rýchlo kaziaceho sa tovaru v menších množstvách, aby sa predišlo plytvaniu s potravinami. 

 Snaha o minimalizáciu nákupov plastových tašiek, ako aj iných jednorazových obalov slúžiacich na 

prepravu zakúpeného tovaru do domácností. 

 Snaha o minimalizáciu nákupov jednorazových plastových výrobkov a ich náhrada za opakovanie 

použiteľné. 

 Výmena jednorazových plastových obalov na jarmokoch, hodoch a iných spoločenských akciách za 

opakovane použiteľné poháre, taniere, príbory... 

 Podporovanie domáceho a komunitného kompostovania. 
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 Podpora systémov spätného odberu odpadov z výrobkov na území mesta. 

 Vytváranie podmienok pre občanov pre triedenie komunálneho odpadu za účelom zníženia 

množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládku.  

 Pripravenie podmienok pre zavedenie množstevného zberu zmesového komunálneho odpadu. 

 
 

Opatrenia zavedené na podporu predchádzania vzniku odpadu 
na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou a organizáciách mesta 

 

 nákup nápojov vo vratných zálohovaných obaloch, 

 používanie vody z vodovodu namiesto balenej vody,  

 minimalizovanie používania jednorazových príborov, riadu a tašiek, 

 používanie rozložiteľných materiálov namiesto plastu, 

 uprednostňovanie nebalených produktov, 

 opakované využívanie obalov (tašky, vrecká, plastové dózy…), 

 triedenie odpadu v priestoroch úradu. 

 

 


