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Obec  Vysoká nad Kysucou   

SYSTÉM NAKLADANIA 

S KOMUNÁLNYMI ODPADMI 
 

1. Charakteristika Obce Vysoká nad Kysucou 

Obec Vysoká nad Kysucou leží v severozápadnej časti Slovenska v regióne Horné Kysuce. 

Z administratívneho hľadiska patrí do Žilinského kraja, okresu Čadca. Z hľadiska kategorizácie územno-štatistickej 

jednotky EUROSTAT vystupuje ako úroveň NUTS V. Obec má spoločné hranice na západe s katastrom obce 

Makov, na severe hraničí s katastrálnym územím obce Korňa, na východe s mestom Turzovka a z južnej strany 

hraničí s obcou Veľké Rovné, ktorá patrí do okresu Bytča. Severozápadnú hranicu obce tvorí štátna hranica 

s Českou republikou, konkrétne moravská obec Bílá. Obec sa skladá zo siedmich územných častí: Jedľovník, Nižný 

Kelčov, Semeteš, Vrchrieka, Vyšný Kelčov, Zátoka a Zlámaná. Obcou prechádza cesta II. triedy č. 487 Čadca - 

Turzovka - Makov, ktorá tvorí hlavnú dopravnú os v regióne Horných Kysúc. Zároveň tvorí spojnicu 

medzinárodných ciest I. triedy E 442 (I/18) Olomouc - Bytča - Žilina a E 75 (I/11) Ostrava - Čadca - Žilina. Obec 

má aj železničné prepojenie s mestom Čadca jednokoľajovou neelektrifikovanou traťou č. 128 Čadca - Turzovka - 

Makov.  

Obec Vysoká nad Kysucou sa nachádza v hornatom kraji Javorníkov a Kysuckých Beskýd, kde pramení aj 

rieka Kysuca, ktorá dala názov celému regiónu. Nadmorská výška obce sa pohybuje v intervale od 543 m. n. m. - 

centrum obce do 925,5 m. n. m. - Vrchtretina. Drsné klimatické pomery sú ešte ovplyvnené úzkou dolinovou 

polohou v smere prevládajúcich vetrov. Obec má 2 582 obyvateľov (rok 2020) a rozlohu 4 387 ha. Obec vznikla 

v roku 1616. Katastrálne územie Obce Vysoká nad Kysucou prináleží do CHKO Kysuce. Jej územie patrí do 

chladnej a vlhkej klimatickej oblasti. V súčasnosti je to dynamicky sa rozvíjajúca obec s množstvom prebiehajúcich 

projektov na zlepšenie celkovej životnej úrovne jej obyvateľov.  

 

2. Základná právna úprava pri nakladaní s odpadmi 

V súčasnosti platia nasledujúce zákony, vyhláška, normy a predpisy, na základe ktorých sa upravujú 

podmienky nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území Obce Vysoká nad Kysucou a následné 

povinnosti vyseparovať určité množstvá odpadov vhodných na ďalšie zhodnotenie či už materiálové, prípadne 

energetické. 

- Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

- Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o 

Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

- NARIADENIE VLÁDY SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie 

odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov  
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- Všeobecne - záväzné nariadenie č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 

odpadmi na území obce Vysoká nad Kysucou.  

 

3. Čo je obsiahnuté v poplatku za odpad, jeho vývoj a miera triedenia 

Legislatíva hovorí, že Obec má mať vyrovnaný rozpočet v odpadovom hospodárstve za príslušný rok. 

Znamená, že všetky náklady spojené so zberom a odvozom odpadov, ktoré obec zaplatí, musí od „daňovníkov“ 

vybrať vo forme poplatku za komunálny odpad.  

 

Občan – poplatník neplatí poplatok za odpad za separovateľné zložky, nakoľko tieto financuje OZV – 

organizácia zodpovednosti výrobcov. Jedná sa o sklo, plasty, kovy, papier a kompozitné obaly. Náklady na zber, 

triedenie a expedíciu na ďalšie zhodnotenie financuje na základe zmluvného vzťahu OZV zbernej spoločnosti 

Združeniu TKO Semeteš. Tieto náklady nie sú započítané do poplatku za komunálny odpad, defakto sú pre občana 

zadarmo. 

Nariadením Vlády o výške poplatkov za odpad č. 330/2018 sa mení výška „skladočného“ podľa 

percentuálnej miery zatriedenia: Percentuálna miera zatriedenia je pomer separovaného odpadu ku celkovému 

množstvu odpadu (pomer odpadu, ktorý je možné zhodnotiť s tým odpadom, ktorý už nie je možné zhodnotiť). 

Číslo určuje, do ktorej kategórie „poplatkov“ je Obec zaradená a akú výšku bude prevádzkovateľ skládky fakturovať 

pre viaceré kategórie odpadov podľa prílohy č. 1 a 2 nariadenia vlády SR č. 330/2018. Prevádzkovateľ skládky 

odvádza peniaze zo „skladočného“ Environmentálnemu fondu.  

Pre rok 2019 v nadväznosti na nariadenie vlády č. 330/2018 podľa prílohy č. 1 sa miera triedenia obce 

Vysoká nad Kysucou zaraďuje do skupiny č. 3 v rozsahu (20 < x ≤ 30) a jej prislúchajúce sadzby 

 

Obec Vysoká nad Kysucou má mieru triedenia (úroveň separácie) a následne zaradenia do kategórie: 

- Rok 2017 13,31 % 

- Rok 2018 15,18 % ............. kategória 2 

- Rok 2019 20,30 % ............. kategória 3 
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4. Súčasný stav nakladania s komunálnym odpadom  

Obec Vysoká nad Kysucou zaviedla separovanie komunálneho odpadu už od roku 1998. Separovaný zber v 

obci je vykonávaný kombináciou vrecového zberu pre jednotlivé domy a tiež zriadením pevných staníc na 

separovaný odpad, kde sú umiestnené kontajnery o objeme 1100 lit na uloženie separovateľného odpadu. 

Separovaný zber je po technickej stránke výrazne problematický v okrajových častiach obce a na samotách kvôli 

výškovému prevýšeniu, priechodu a prejazdu vozidiel zbernej spoločnosti úzkymi cestami, možnosti otáčania sa 

vozidiel a počtu nehnuteľností v osadách. Zvoz komunálneho odpadu, zvoz a triedenie separovateľných zložiek 

odpadu (sklo, plasty, kovy, papier, kompozitné obaly na báze lepenky), zabezpečuje pre obec Združenie TKO 

Semeteš, n. o. so sídlom Semeteš 439, 023 54 Turzovka. Komunálny odpad je uložený na skládku odpadov priamo 

susediacu so zbernou spoločnosťou obec Združenie TKO Semeteš, n. o.. Prevádzkovateľ skládky odpadov je firma 

WOOD ENERGY, s.r.o., Podvysoká 385, 023 57 Podvysoká. Obec Vysoká nad Kysucou nemá zriadený zberný 

dvor.  

 

- Obec zabezpečuje 2x ročne zber (na jar a jeseň) zber a triedenie objemného odpadu, ktorý je potom prevážaný 

na skládku WOOD ENERGY.  

- Obec zabezpečuje 2x ročne zber a zvoz elektronického nebezpečného odpadu, ktorý je následne spoločnosťami 

SEWA a.s. Bratislava a ENVIDOM Bratislava odobratý na ďalšie spracovanie.  

- Zber a prepravu textilu (celoročne) má Obec Vysoká nad Kysucou zmluvne zabezpečený prostredníctvom 

spoločnosti: „Mišutka Zdeno, so sídlom Hvozdnica 357, 013 56 Hvozdnica, okres Bytča. 

- Zber, prepravu a zhodnotenie odpadov „jedlé tuky a oleje“ je zabezpečený prostredníctvom firmy Trafin Oil 

SK, s.r.o., ulica Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča 014 01. 

- Biologický rozložiteľný odpad (BRO - zeleň) občania kompostujú v pridelených kompostéroch o objeme 600 

lit. BRO-zeleň z verejných plôch obec kompostuje v pridelených kompostéroch o objeme 1000 lit, prípadne 

odváža BRO-zeleň na zapracovanie do hnojiska na základe zmluvného vzťahu s firmou HANNIBAL s. r. o. ,  

prevádzka Vysoká nad Kysucou 1201 , 023 55  Vysoká nad Kysucou.  

- Biologický rozložiteľný odpad (BRO - kuchynský) občania kompostujú v pridelených kompostéroch o objeme 

600 lit.  

 

 

Obec Vysoká nad Kysucou zabezpečuje zvoz zmesového komunálneho odpadu, zvoz a triedenie 

separovateľných zložiek odpadov (sklo, plasty, kovy, papier, kompozitné obaly na báze lepenky) najmä 

prostredníctvom Združenia TKO Semeteš, n. o. Sekundárne je zabezpečená služba na zber a výmenu papiera za 

hygienické produkty prostredníctvom firmy: Juraj Krajči, Kolárovice, a to 3x/ ročne. 

 

Zber a preprava komunálnych zložiek odpadu sa vykonáva v zmysle platného kalendára zberu na príslušný 

rok, ktorý bol vytvorený jednotlivo pre každú zakladateľskú obec a mesto. Zberový kalendár vypracovalo Združenie 

TKO Semeteš, n.o., a je dostupný na obecnom úrade a webovej stránke obce. Podľa kalendára zberov je zvoz 

komunálneho odpadu stanovený vo frekvencií  cca 40x/ ročne. Zvoz separovateľných zložiek odpadov je stanovený 
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vo frekvencií: sklo – 12x/ ročne, plasty – 12x/ ročne, kovy – 4x/ ročne, papier – 6x/ ročne, kompozitné obaly na 

báze lepenky – 12x/ ročne.  Frekvencia zvozov sa môže meniť na základe mimoriadnych situácií. 

 

Na zber separovateľných zložiek odpadov (okrem nebezpečného elektronického odpadu, jedlých tukov a 

olejov) obec poskytuje občanom každoročne (od roku 2017) na „triedenie u pôvodcu odpadu“ vrecia o objeme 120 

lit, v počte 12 ks, na jedno súpisne číslo, celkovo v počte cca 900 nehnuteľností, ktoré sú do systému zberu zapojené 

a u ktorých je vykonateľná technická dostupnosť vozidlami zbernej spoločnosti. Ostatné nehnuteľnosti majú taktiež 

možnosť prevziať vrecia na separovanie odpadu. 

 

 Pri bytových domoch a verejných priestoroch okolo pohrebiska je k dispozícií 10 ks kontajnerov o objeme 

1100 lit na uloženie separovateľného odpadu. 

 

Na zvoz komunálneho odpadu sa využívajú najmä zberné nádoby o objeme 110 lit, prípadne 240 lit, ďalej 

nádoby o objeme 1100 lit v počte cca 20 ks, kontajnery VOK 7 m3 v počte 7 ks  a kontajnery VOK 5 m3 v počte 2 

ks. Kontajnery o objeme 1100 lit. určené na separovateľné zložky sú označené štandardnou zaužívanou farbou alebo 

nápisom. 

 

Na separovaný zber v domácnostiach sa používajú výlučne transparentné vrecia o objeme 120 lit a hrúbky 

0,1 mm. Transparentné vrecia sa používajú z dôvodu priehľadnosti a vizuálnej kontroly pri zvoze, čím sa eliminuje 

možné znečistenie predtým zozbieraného odpadu vo vozidlách zbernej spoločnosti. Umiestnenie separovateľného 

odpadu do iných farebných vriec je nepovolené. Transparentné vrecia je možné si prevziať na obecnom úrade. 

 

Drobný stavebný odpad zväčša do 1 m3 je možné uskladniť na zbernom mieste v areáli budovy č. 200. 

Obec nezabezpečuje zvoz DSO vo väčšom množstve. Službu zvozu DSO vo väčšom množstve poskytuje TKO 

Semeteš n. o..  

 

Zber objemného odpadu sa uskutočňuje dvakrát ročne (na jar a jeseň). Objemný odpad je prostredníctvom 

dodávateľskej služby  umiestnený do veľkoobjemových kontajneroch o objeme cca 25 m3 a po vytriedený je 

prevážaný na skládku WOOD ENERGY.  

 

Elektroodpad a nebezpečný odpad je zbieraný dvakrát do roka (na jar a jeseň). Ten je uskladnení na 

zbernom mieste v areáli budovy č. 200 (podmienené vydaním súhlasu OÚ ŽP Čadca) a následne odovzdaný 

zmluvnému spracovateľovi (ENVIDOM, SEWA, prípadne A.S.A.) na ďalšie spracovanie.  

 

Zber a prepravu textilu má Obec Vysoká nad Kysucou zmluvne zabezpečený prostredníctvom spoločnosti: 

„Mišutka Zdeno, so sídlom Hvozdnica 357, 013 56 Hvozdnica, okres Bytča,“ formou troch pevne stojacich nádob 

umiestnených na trase II/487, a to v ústredí obce a v miestnej časti Nižný Kelčov a 1 ks v miestnej časti Vyšný 
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Kelčov. Textil zo zbernej nádoby je vyvážený nepravidelne, avšak podľa naplnenosti kontajnera v plnej réžii 

poskytovateľa služby. 

 

Zber, prepravu a zhodnotenie odpadov „jedlé tuky a oleje“ je zabezpečený prostredníctvom firmy Trafin 

Oil SK, s.r.o., ulica Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča 014 01. „Prepálené oleje“ môže občan odovzdať na obecnom 

úrade v plastovej alebo sklenej fľaše riadne uzatvárateľnej. Vývoz „jedlých tukov a olejov“ sa vykonáva 

nepravidelne - po naplnení kapacity – nádoby. 

 

Biologický rozložiteľný odpad (BRO - zeleň) občania môžu kompostovať v pridelených kompostéroch 

o objeme 600 lit. BRO-zeleň z verejných plôch obec kompostuje v pridelených kompostéroch o objeme 1000 lit, 

prípadne odváža BRO-zeleň na zapracovanie do hnojiska na základe zmluvného vzťahu s firmou HANNIBAL s. r. 

o. ,  prevádzka Vysoká nad Kysucou 1201 , 023 55  Vysoká nad Kysucou .  

 

Biologický rozložiteľný odpad (BRO - kuchynský) občania môžu kompostovať v pridelených 

kompostéroch o objeme 600 lit.  

 

Obaly z kovu (železo, kovošrot) môže občan odovzdať v areáli Domu služieb č. 200 alebo na odbernom 

mieste na území Slovenska (s príslušným povolením na zber odpadu a splnenia si ohlasovacej povinnosti). 

 

Do zberu separovateľných zložiek ako sú obaly z papiera a lepenky, papier a kovové obaly, plastové obaly  

je zapojená Základná škola s materskou školou E. A. Cernana Vysoká nad Kysucou č.316. 

 

 

 

V Obci je zvoz odpadov je rozdelený do troch pásiem podľa efektívnosti a možností zvozu odpadu - do 

častí (lokalít), kde je možné a nie je možné realizovať zbery komunálneho odpadu (technické rozdelenie územia 

obce na časti v závislosti od dostupnosti zberovou technikou spoločnosti TKO Semeteš n. o..) 

 

V I. pásme sú zaradené domácnosti a firmy, ku ktorým je pravidelne zabezpečený zvoz komunálneho 

a separovaného odpadu v letných aj zimných mesiacoch. Sú tu rozmiestnené 110 l zberové nádoby v počte cca 900 

ks pri individuálnej bytovej výstavbe, 240 l nádoby v počte 5 ks pri individuálnej bytovej výstavbe, 1 100 l nádoby 

v počte 12 ks u bytových domoch a základnej školy, 8 ks na verejnom priestranstve (pre účely pohrebiska v ústredí 

obce). Veľkoobjemové kontajnery  s objemom 7 m3  v počte 5 ks (Vyšný Kelčov u Jurčov a pri pohrebisku, Škradné, 

Jedľovník, Semeteš u Kanisov). Pre toto pásmo platí žetónový systém – pridelený určitý počet žetónov za poplatok 

v závislosti od počtu obyvateľov v domácnosti. Vývoz nádob je realizovaný podľa kalendára zberov. 
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V II. zberovom pásme, s obťažnou dostupnosťou v zimných mesiacoch eviduje obec  veľkoobjemové 

kontajnery s objemom 7 m3 v počte 4 ks a 1 100 l kontajnery v počte 7 ks. Občania umiestňujú odpad do týchto 

kontajnerov. Ich vývoz je nepravidelný – spravidla občan nahlási stav (plnosť kontajnera) na obecný úrad. 

 

V III. zberovom pásme, nedostupnom zbernou technikou, iba traktorom či terénnym vozidlom s pohonom 

4x4, domácnosti používajú na separovaný a aj komunálny odpad len vrecia, ktoré sú odvážané na traktorovej vlečke 

alebo terénnym vozidlom. Tento zber a zvoz je zaužívaný pod názvom „Osadový zber“. Predovšetkým sa jedná 

o horské osady, v ktorých sa vykonáva zvoz jedenkrát mesačne v mesiacoch apríl - november podľa 

poveternostných vplyvov. V zimnom období môžu obyvatelia a chatári nechať - odovzdať odpad v spádových 

oblastiach, kde sú umiestnené 1 100 l kontajnery a VOK / teda v 1. a 2. pásme. Pre tieto lokality  je spracovaný 

osobitný zoznam – harmonogram vývozov, kedy obec zabezpečí vývoz odpadových vriec. Na každý mesiac sú 

určené pre nehnuteľnosť - chatu 2 ks vriec o objeme 110 lit. Vrecia je potrebné zviazať a vyložiť v ranných 

hodinách v deň plánovaného zvozu. Zamestnanci obce budú zvážať odpadové vrecia 2 dni a to počnúc dňom 

plánovaného zberu, v prípade potreby nasledujúci deň. 

 

 

5. Informatívne 

Priemerné množstva vyzbieraného odpadu v obci bol v rokoch: 

r.č. 
ROK 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Počet obyvateľov 2710 2680 2654 2638 2621 2582 

2 Celkové priemerné množstvo vyprodukovaného odpadu / na 

obyvateľa (kg) 
212,79 226,03 220,41 227,15 248,13 281,39 

3 Priemerné množstvo odpadov, ktoré idú na skládku / na obyvateľa 

(kg) 
185,82 191,60 189,65 198,56 213,42 228,24 

4 
Priemerné množstvo separovateľných odpadov na obyvateľa (kg)     30,07 28,60 34,70 53,14 

 

Podľa vývoja riadku č. 2 je predpoklad zvyšovania tvorby komunálneho odpadu. Podľa riadku č. 4 je vidieť 

tendenciu i povedomie obyvateľstva viac separovať. 

 

 

Vysoká nad Kysucou, 30.12.2020 

 


