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 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 č. 27/2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými                                                                                                                                 
stavebnými odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou 

 
 

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. Toto VZN bližšie upravuje: 
a) nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi,  
b) spôsob zberu a prepravy komunálnych odpadov,  
c) nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  
d) nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne,  
e) 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, 
f) spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,  
g) spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, 
h) prevádzkovanie zberného dvora, 
i) spôsob zberu drobného stavebného odpadu.  

 
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 
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. 

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 Lastovicov 

 u Kuljovských a chaty  

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



3. Za nakladanie so zmesovým odpadom a oddelene vyzbieraným odpadom z domácností, zmesovým 
odpadom z iných zdrojov a drobným stavebným odpadom, ktorý vznikol na území mesta zodpovedá 
Mesto Krásno nad Kysucou. 
 
Komunálny odpad z domácností vrátane oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z 
domácností sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. Zmesový odpad a oddelene 
vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je taký odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu 
z domácností, sa podľa Katalógu odpadov zaraďuje do skupiny 20. 

 

 Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu vo 
výške obstarávacích nákladov, ktoré nie sú zahrnuté do poplatku za komunálny odpad. V prípade 
znehodnotenia, odcudzenia alebo poškodenia zbernej nádoby je možné zakúpiť novú nádobu na 
Mestskom podniku Krásno nad Kysucou, s. r. o., Struhy 83.  
 

 Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri 
ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, 
príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba. 

 

 Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na triedený zber zložiek 
komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša 
mesto a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.  

 
Čl. 3 

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. 5 členná domácnosť: 1 ks zbernej nádoby o objeme 120 l 
- 6 až 8 členná domácnosť: 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,  

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. V prípade, že pôvodca odpadu uloží do zberných nádob komunálnych odpadov nevytriedené zložky 
separovaného odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, VKM...), tieto zberné nádoby komunálnych 
odpadov budú vyvezené až po vytriedení jednotlivých zložiek separovaných zložiek odpadu. 

 

5. Vlastník alebo správca nehnuteľnosti je povinný označenú zbernú nádobu 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. 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.  

 
7. 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.  
 



8. 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.  
 

9. Fyzická osoba – občan je povinný uložiť zberné nádoby  na vlastnom pozemku a v deň zberu odpadu 
sprístupniť tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej a cestnej doprave. Za ich 
umiestnenie zodpovedá platiteľ miestneho poplatku za komunálny odpad. 
 

10. Fyzická osoba – občan; fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba; obyvatelia bytových domov v 
prípade straty, poškodenia zbernej nádoby alebo po uplynutí jej životnosti sú povinní zabezpečiť 
novú zbernú nádobu na vlastné náklady.  
 

11. Pôvodcovi odpadu – fyzickej osobe, pri skolaudovaní novostavby rodinného domu a zdokladovaní 
trvalého pobytu v Meste Krásno nad Kysucou  bude za poplatok poskytnutá zberná nádoba o objeme 
120 l na Mestskom podniku Krásno nad Kysucou, s. r. o. Struhy 83. 
 

12. Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečuje nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom v zmysle 
zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov. 

 

Čl. 4 
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 

 
1. Fyzické osoby biologicky rozložiteľné komunálne odpady kompostujú vo vlastných kompostéroch na 

kompostovania kuchynského alebo záhradného odpadu  o objeme 800 – 1000 l. 
 
Obyvatelia bytových domov biologicky rozložiteľné komunálne odpady kompostujú v kompostéroch 
na kompostovania kuchynského alebo záhradného odpadu umiestnených pred jednotlivými 
bytovými domami. Jednotlivé zložky, ktoré patria a nepatria do kompostérov sú uvedené v prílohe č. 
4 tohto nariadenia. 
 

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 v dvoch kompostárňach do 100 ton. Obyvatelia môžu svoj biologicky rozložiteľný 
komunálny odpad cez vegetačné obdobie odovzdať na zberný dvor.  

 
4. Mesto z dôvodu preukázania splnenia podmienok výnimky podľa § 81 ods. 21 písm. b) zákona o 

odpadoch uzatvorilo s obyvateľmi písomné dohody o kompostovaní ich vlastného biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu v kompostovacích zásobníkoch pre kompostéry distribuované 
mestom. Občania, ktorí majú vlastný kompostovací zásobník podpisovali čestné prehlásenie 
o kompostovaní vo vlastnom kompostéri. V dohode o kompostovaní si mesto určilo podmienky 
nakladania vlastného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Dohodu o kompostovaní 
podpisoval s mestom jeden spoločný zástupca za všetkých obyvateľov žijúcich v domácnosti. 
Takýmto spôsobom je zabezpečné, že kompostuje 100 % domácností.  

 

5. Dvakrát do roka na jar a na jeseň mesto oznámi občanom termín, kedy môžu na zberný dvor 
odovzdať biologicky rozložiteľný komunálny odpad. 



 
Čl. 5 

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 má udelený súhlas, alebo vydanú registráciu v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a 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: 

a) umiestňovať tento odpad do nádob určených na zber komunálnych odpadov v meste, 

b) používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú 

kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad 

vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní 

odpadových vôd, 

c) zbaviť použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do 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. 6 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov 
 
 Mesto Krásno nad Kysucou  zabezpečuje kalendárový zber jednotlivých vytriedených zložiek 
komunálnych odpadov na území mesta nasledovne:  
 

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 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.  
 

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 mestom. 

 
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“.  



  

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. 7 
Nakladanie s objemným odpadom a odpadom z domácnosti s obsahom škodlivých látok 

 
 

1. Mesto Krásno nad Kysucou zabezpečuje dvakrát ročne zber objemných odpadov. Harmonogram 
zberu je každoročne aktualizovaný a zverejňovaný na internetovej stránke mesta, v miestnej tlači a 
na úradnej tabuli Mestského úradu Krásno nad Kysucou.  

 
2. Objemné odpady musia byť vyložené pri zberných nádobách v deň zberu podľa harmonogramu 

zberu. Mimo určeného zvozu je zakázané objemný odpad ukladať k zbernej nádobe na komunálny 
odpad alebo na iné verejné priestranstvo.  
 

3. Pôvodca odpadu môže komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok (staré farby, 
lepidlá, kyseliny, zásady, oleje, obaly znečistené nebezpečnými látkami a podobne) vytriedený od 
ostatných zložiek komunálneho odpadu odovzdať 2 x ročne do pristaveného vozidla zmluvného 
partnera mesta pre prepravu odpadu v určenom čase.  
 

4. Termín a miesto pristavenia vozidla oznámi mesto pôvodcom odpadu v súlade s ustanoveniami tohto 
nariadenia. 

 

5. Pôvodca odpadu môže odovzdať na zbernom dvore oleje a tuky. 
 

Čl. 8 
Nakladanie s pneumatikami 

 
1. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou 

pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík (v predajni pneumatík, alebo tomu, kto 
pneumatiky vymieňa) alebo na zberný dvor mesta.  

 



2. Spätný zber odpadových pneumatík je bezplatný zber odpadových pneumatík distribútorom 
pneumatík od jej držiteľa bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky alebo iného tovaru, ako 
aj zber na zbernom dvore. 

 

3. Mesto vykonáva spätný zber odpadových pneumatík oprávnenou organizáciou na zbernom dvore, 
ktorý je umiestený v oplotenom areáli – Zberný dvor Krásno nad Kysucou, Kysucká cesta 2, 023 02 
Krásno nad Kysucou. 

 
Čl. 9 

Školský zber 
 

1. Škola alebo školské zariadenie (ďalej len „škola“), ktorá vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z 
neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácností, je povinná najneskôr do konca mesiaca 
nasledujúceho po ukončení štvrťroka oznamovať druh a množstvo vyzbieraného odpadu a 
informácie o nasledujúcom držiteľovi mestu a príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov pre 
obaly, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou, v ktorej sa tento zber vykonáva. 
 

 
Čl. 10 

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. 
Nezákonne umiestnený odpad možno nahlásiť aj obci, na území ktorej sa táto skládka nachádza: 

 ústne priamo na Mestskom úrade v Krásne nad Kysucou, odbor životného prostredia, v čase 
úradných hodín,  

 písomne na adresu Mesto Krásno nad Kysucou 1. mája 1255, 023 02 Krásno nad Kysucou 

 telefonicky na číslo telefónu 041/4308929 

 elektronicky na emailovú adresu obce: info@mestokrasno.sk 
 

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. 11 
Prevádzkovanie zberného dvora 

 
4. Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.  

 



5. Mesto Krásno nad Kysucou má zriadený zberný dvor na Kysuckej ceste č. 2, na parcelách číslo CKN 

515/17, 515/86, 515/87. 

 

6. V zbernom dvore môže pôvodca odpadu v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia odovzdávať: 

 

 papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky,  

 drobný stavebný odpad,  

 objemný odpad, 

 biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane cintorína, 

 komunálny odpad z domácností s obsahom škodlivých látok, 

 textil, šatstvo, 

 elektroodpad, jedlé oleje a tuky.  

 

7. Fyzická osoba môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a právnická 
osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ môže bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny 
odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov na zbernom dvore Mesta 
Krásno nad Kysucou,  v ktorého je poplatníkom.  
 

8. Mimo prevádzkových hodín zberného dvora je zakázané odkladať odpad pred bránu zberného dvora.  
 

9. Otváracie hodiny zberného dvora sú uvedené v prílohe č. 2 tohto Nariadenia. 
 

10. V zbernom dvore je vyčlenený priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné 
použitie a na drobný stavebný odpad. 
 

11. Pri odovzdávaní odpadu do zberného dvora je pôvodca odpadu povinný sa preukázať preukazom 
totožnosti. 
 

12. Pôvodca odpadu je povinný pri odovzdávaní odpadu do zberného dvora riadiť sa pokynmi 
zamestnancov zberného dvora. 
 

13. V zbernom dvore sa vykonáva spätný zber odpadových pneumatík prostredníctvom organizácie 
zodpovednosti výrobcov pre pneumatiky.  

 

 
 

Čl. 12 
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu 

 
1. Mesto Krásno nad Kysucou má zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu.  

 
2. Do zberného dvora možno 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. 13 
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. 
 
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 14 

Kontrolná činnosť 

 

1. Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN sú oprávnení vykonávať: 



a) poverení zamestnanci mesta, 

b) kontrolór mesta. 

 
Čl. 15 

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 02.12.2020 pod č. 27/2020 a nadobúda účinnosť dňom 01.01.2021.  
 

4. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN schválené 
Mestským zastupiteľstvom mesta Krásno nad Kysucou zo dňa 04.12.2019.  

 
 
 

…………………………  

               Ing. Jozef Grapa  
                            primátor mesta  
 
 
 



Príloha č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu  
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 Zberného dvora mesta 
Krásno nad Kysucou; 

 u Šustkov a u Jedličníka- odpad odovzdávať do zbernej nádoby o objeme 1100 l 
nachádzajúcej sa pri Moste lásky a priateľstva, separovaný zber: plastové vrecia na plasty 
a sklo; 

 u Capov – odpad odovzdávať do zbernej nádoby o objeme 1100 l umiestnenej pri ceste 
smerom do Hackov, separovaný zber: plastové vrecia na plasty a sklo; 

 u Sýkorov a u Macurov – odpad odovzdávať do zbernej nádoby o objeme 1100 l                       
na rázcestí pred osadou Sýkorov, separovaný zber: plastové vrecia na plasty a sklo; 

 Nižné Vane a Vyšné Vane – odpad odovzdávať do zbernej nádoby o objeme 1100 l  
umiestnenej v Nižných Vaniach, separovaný zber: plastové vrecia na plasty a sklo; 

 u Gavlasov a u Šustkov – odpad odovzdávať do zbernej nádoby o objeme 1100 l 
umiestnenej v osade u Gavlasa pri kaplnke, separovaný zber: plastové vrecia na plasty 
a sklo; 

 u Tunakov, u Grapov, u Jantov, časť Vlčov od kríža – odpad odovzdávať do zbernej 
nádoby o objeme 1 100 l pri potoku u Tunakov, separovaný zber: plastové vrecia na 
plasty a sklo; 

 u Hackov, parkovisko pri záhr. osade - odpad odovzdávať do zbernej nádoby o objeme 1 
100 l, separovaný zber: plastové vrecia na plasty a sklo; 

 u Lastovicov, u Jarabicov - odpad odovzdávať do zbernej nádoby o objeme 240 l 
umiestnenej u Kučeríka,  separovaný zber: plastové vrecia na plasty a sklo; 

 u Kuljovských a chaty – odpad odovzdávať do zbernej nádoby o objeme 1 100 l 
umiestnenej u Smržov, separovaný zber: plastové vrecia na plasty a sklo 
 

 
 
 
 
       Ing. Jozef Grapa 
                   primátor mesta  
 
  
 
 
 



 
Príloha č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu  
Otváracie hodiny prevádzky zberného dvora mesta Krásno nad Kysucou 
 

DEŇ ČAS 

Pondelok ZATVORENÉ 

Utorok 8,00 – 16,00 

Streda 8,00 – 16,00 

Štvrtok 8,00 – 16,00 

Piatok 8,00 – 16,00 

Sobota 8,00 – 13,00 

Nedeľa ZATVORENÉ 

 
Prevádzkovateľ:  Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s. r. o. 
Zberný dvor:  0949 941 951 
 
Jednotlivé poplatky sú uvedené v prevádzkovom poriadku Zberného dvora. 
 
 
        Ing. Jozef Grapa 
         primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3  k Všeobecne záväznému nariadeniu  
Rozpis vývozov separovaného zberu pre rodinné domy v roku 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
             Ing. Jozef Grapa 
              primátor mesta

ROK DEŇ V MESIACI 

2021 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+Z KR KA                       BL+Z KR KA         

Február               BL+Z KR KA                       BL+Z KR KA               

Marec               BL+Z KR KA                       BL+Z KR KA               

Apríl            BL+Z KR KA                     BL+Z KR KA                     

Máj     BL+Z KR KA                       BL+Z KR KA                       BL+Z 

Jún KR KA                       BL+Z KR KA                       BL+Z KR KA   

Júl                       BL+Z KR KA                       BL+Z KR KA       

August                 BL+Z KR KA                       BL+Z KR KA             

September           BL+Z KR KA                       BL+Z KR KA                   

Október       BL+Z KR KA                       BL+Z KR KA                       

November   BL+Z KR KA                     BL+Z KR   KA                     BL+Z KR   

December KA                       BL+Z KR KA                       BL+Z KR KA     

Legenda 
              

               
  Víkend, sviatok 

BL+Z Vývoz separovaného zberu v miestnej časti Blažkov a Zákysučie 

KR Vývoz separovaného zberu v miestnej časti Krásno 

KA Vývoz separovaného zberu v miestnej časti Kalinov 



Príloha č. 4  k Všeobecne záväznému nariadeniu  
Jednotlivé zložky, ktoré patria a nepatria do kompostérov 
 

 
 
 
 
 
        Ing. Jozef Grapa 
         primátor mesta 
 

 



 
V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov: 
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