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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. 33/2021, 

 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou 
 
 

Článok 1 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou sa mení nasledovne: 
 

1. Článok 2, bod 3 sa mení nasledovne:  
 

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 si občan nádobu zabezpečí sám na 
vlastné náklady 
 

 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.  
 

2. Článok 3, bod 4 sa mení nasledovne: 
V prípade, že pôvodca odpadu uloží do zberných nádob na zmesový komunálny odpad 
nevytriedené zložky separovaného odpadu ako sú papier, plasty, sklo, kovy, VKM, BRO, BRKO, 
elektroodpad alebo iný druh odpadu, ktorý nie je komunálny, nádoba nebude vyvezená. 



3. Článok 3, bod 5 sa dopĺňa nasledovne: 
V prípade, že nádoba na zmesový komunálny odpad bude preplnená alebo nebude technicky 
možné ju vysypať, nádoba nebude vyvezená. 
 

4. Článok 3, bod 11 sa mení nasledovne: 
 
Pôvodca odpadu – fyzická osoba pri skolaudovaní novostavby rodinného domu a zdokladovaní 
trvalého pobytu v Meste Krásno nad Kysucou obdrží zbernú nádobu o objeme v súlade s 
Článkom 3, bod 2, písm. a) VZN na Mestskom podniku Krásno nad Kysucou, s.r.o., kde uhradí 
poplatok za nádobu. 

5. Článok 4, bod 1 sa mení nasledovne: 
 

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

 
6. Článok 4 sa dopĺňa nasledovne: 

 

Čl. 4a 
Komunitné kompostovanie 

 
1. Mesto umožní zriadenie komunitného kompostoviska pre obyvateľov bytových domov. 

2. Komunitné kompostovisko musí byť zabezpečené štítkom s pokynmi, ktoré odpady do 

kompostoviska patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať a 

kontaktom na zodpovednú osobu za kompostovanie. 

 

Čl. 4b 
 

Spôsob a podmienky zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

z domácností 

 

1. Na území mesta je zavedený a vykonávaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 

z domácností. 

2. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností sa ukladá do zberných nádob priamo na 

miestach, kde sa produkuje. 

3. Pôvodca biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností ukladá naplnené zberné 

nádoby do 120 l špeciálne upravenej plastovej nádoby, ktoré sú umiestnené na určených verejných 

priestranstvách v mesta. 

4. Mesto zabezpečí pôvodcom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností zberné 

nádoby na jeho ukladanie. 

5. Zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností zabezpečuje 

prostredníctvom oprávnenej osoby na nakladanie s odpadmi, s ktorou má mesto uzatvorenú zmluvu 



a ktorá ho na základe zmluvného vzťahu ďalej odovzdáva oprávnenej osobe na ďalšie zhodnocovanie 

alebo zneškodňovanie.  

6. Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností sa uskutočňuje 1 x za týždeň 

s výnimkou zimného obdobia, kedy sa zber uskutočňuje 1 x za 2 týždne. 

7. O dni zberu a prepravy biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností mesto informuje 

držiteľov odpadu obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabulách a 

na internetovej stránke mesta). 

 

7. Článok 6, bod 2, písm. a) sa mení nasledovne: 
 

2. Zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi 
 

rodinné domy – do pridelených opakovateľne použiteľných vriec, vlastných plastových vriec alebo do 
zberných nádob s farebným rozlíšením, alebo označením zbieraného druhu odpadu umiestnených na 
určených miestach. Pre obyvateľov rodinných domov sú poskytované vrecia v závislosti od počtu 
odovzdaných vriec. 
 

8. Článok 6, bod 5, ods. 2, 3, sa mení nasledovne: 
 

5. Zber jedlých olejov a tukov 
 

2. Zber jedlých olejov a tukov možno uskutočňovať aj prostredníctvom špeciálnych zberných nádob, 
ktoré sú umiestnené na stojiskách, ktoré sú zverejnené na webovej stránke mesta. 
 

3. Jedlé oleje a tuky musia byť precedené a preliate do suchých a čistých PET fliaš. Fľaše musia byť 
nepoškodené a správne uzatvorené, aby nedošlo pri manipulácii k ich úniku a poškodeniu životného 
prostredia. 
 
9. Zmena Prílohy č. 4  k Všeobecne záväznému nariadeniu Jednotlivé zložky, ktoré patria a nepatria 

do kompostérov 
 

Čl. 2 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Ostatné ustanovenia VZN č. 27/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území Mesta Krásno nad Kysucou ostávajú nezmenené.  
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Krásne nad Kysucou 
dňa 25.08.2021.  
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli 
mesta, t. j.  10.09.2021. 

 
 
 

…………………………  

               Ing. Jozef Grapa  
                            primátor mesta  



 
Príloha č. 4  k Všeobecne záväznému nariadeniu  
Jednotlivé zložky, ktoré patria a nepatria do kompostérov 
 
Čo patrí do kompostéra? 
- Zvyšky ovocia a zeleniny 
- Škrupiny z vajec 
- Kávová usadenina, vrecká z čaju alebo sypaný čaj 
- Zvyšky izbových rastlín, kytice (bez plastového obalu) 
- Rolky z toaletného papiera, kuchynský utierok 
 
Čo patrí do hnedej nádoby? 
- Pečivo a cestoviny 
- Zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok 
- Mäsové a mliečne výrobky 
- Potraviny po dátume spotreby 
 
Čo nepatrí do kompostéra a hnedej nádoby? 
- Oleje 
- Zvyšky jedla v obaloch 
- Kosti 
- Tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky...) 
 
 
 
 
        Ing. Jozef Grapa 
         primátor mesta 
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