
 

 

 

O B E C   F O R B A S Y  

Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) 

a e) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov  

v y d á v a  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

 č. 2 /2017 

O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU A O 

ZNEŠKODŇOVANÍ OBSAHU ŽÚMP 

schválené uznesením č. 13/8 zo dňa 30 . 11 . 2017 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Toto všeobecné záväzné nariadenie obce Forbasy (ďalej len „VZN“) upravuje na jej území:  

a) dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody na iné účely v čase jej 

nedostatku, 

b) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp 

podľa miestnych podmienok. 

 

§ 2 

Dočasné obmedzenie užívania pitnej vody 

 

(1) Obec Forbasy v súčinnosti s Východoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou, 

a. s. Poprad (ďalej len „VPS“) ako prevádzkovateľom verejného vodovodu môže dočasne 



obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov uvedených 

v zákone č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 

neskorších predpisov. 

(2) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom 

a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne stanovenom v § 

32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, vrátane 

obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu. 

(3) Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely 

ako je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou vyhlasuje po dohode s VPS obecný úrad 

prostredníctvom miestneho rozhlasu, písomným oznámením na úradnej tabuli obce 

a na internetovej stránke obce. 

(4) V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou 

vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody z verejného vodovodu 

na polievanie záhrad, hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov 

a záhradných jazierok, stavebné účely, upratovanie a pod. 

(5) Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí dôvodov 

obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, ako je 

zásobovanie obyvateľov pitnou vodou. 

(6) O obnovení dodávky pitnej vody a odvádzania odpadových vôd obec informuje obyvateľov 

miestnym rozhlasom, písomným oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej 

stránke obce. 

§ 3 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 

 

(1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je zabezpečenie dodávky pitnej vody v prípade 

prerušenia, alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu. 

(2) Náhradné zásobovanie pitnou vodou sa vykonáva v prípade prerušenia alebo obmedzenia 

dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodov: 

a) mimoriadnej udalosti, 

b) pri poruche na verejnom vodovode v trvaní viac ako 12 hodín, 

c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku, 

d) pri obmedzení zásobovania vodou. 



Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude vykonávané prevádzkovateľom verejného 

vodovodu cisternami, dodávkami balenej pitnej vody, alebo inými prostriedkami 

na prepravu pitnej vody. 

(3) Obec po dohode s prevádzkovateľom určí čas a presné rozmiestnenie stanovíšť dodávky 

pitnej vody pre obyvateľov, čo bude v dostatočnom predstihu oznámené miestnym 

rozhlasom, na úradných tabuliach obce a na jej internetovej stránke. 

(4) Odberateľ pitnej vody - fyzická osoba, právnická osoba a fyzická osoba- podnikateľ 

a) má pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou právo na odber pitnej vody v množstve 

stanovenom vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 220/2012 Z. z. 

b) je povinný hospodárne nakladať s pitnou vodou v čase dočasného obmedzenia alebo 

zákazu užívania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely ako je zásobovanie 

obyvateľov pitnou vodou,  

c) dodržiavať pokyny starostu obce alebo ním poverenej osoby pri odoberaní pitnej vody 

na odbernom mieste. 

(5) Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 15 litrov na osobu 

denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac tri 

po sebe nasledujúce dni. 

(6) Prevádzkovateľ verejného vodovodu zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou 

vodou nedôjde k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu 

pitnej vody. 

§ 4 

Zneškodňovania obsahu žúmp 

 

(1) Žumpa je zariadenie, na zachytávanie odpadových vôd a osobitných vôd bez ich ďalšieho 

vypúšťania do povrchových alebo podzemných vôd. Žumpa musí byť nepriepustná. 

(2) Odvádzanie odpadových vôd je riešené individuálne pre jednotlivé rodinné domy 

prostredníctvom septikov a žúmp v súlade s platnou právnou legislatívou. 

(3) Užívateľ žumpy je povinný udržiavať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo 

k únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu 

zdravia obyvateľov alebo životného prostredia. 

(4) Užívateľ žumpy je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu 

žumpy v intervaloch zodpovedajúcich kapacite žumpy v čistiarni odpadových vôd 

prostredníctvom oprávnenej právnickej a fyzickej osoby a to v súlade s platnými právnymi 

predpismi. 



(5) Užívateľ žumpy preukazuje splnenie povinnosti originálom dokladu o zneškodňovaní 

obsahu žumpy na vyžiadanie orgánu štátnej vodnej správy. 

(6) Obsah žumpy je dovolené vyvážať len na miesta na to určené. Zakázané je vypúšťať alebo 

vyvážať obsah žumpy do 

a) povrchových a podzemných vôd na pozemkoch v intraviláne a extraviláne mesta 

b) stokovej siete verejnej kanalizácie 

c) dažďovej kanalizácie, krytých rigolov, krytých profilov vodných tokov 

d) záhrad, rigolov, na trávnaté plochy, poľnohospodárske a lesné pozemky a iné plochy, 

aj keby boli vo vlastníctve užívateľa žumpy 

 

§ 5 

Sankcie 

 

(1) Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením 

fyzickou osobou je priestupkom podľa § 48 Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 

neskorších predpisov, za ktorý môže obec uložiť pokutu do 33 €. 

(2) Porušenie povinností a zákazu, ustanoveného týmto všeobecne záväzným nariadením 

právnickou osobou a fyzickou osobou- podnikateľom je iným správnym deliktom, za ktorý 

môže obec podľa § 13 ods. 9, písm. a) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov uložiť pokutu do výšky 6 638 € . 

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Toto nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva vo Forbasoch č. 13/8 zo 

dňa 30.10.2017 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli 

a internetovej stránke Obce Forbasy. 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 31.10.2017     

 

P O D P Í S A N Ý 

Ing. Július Vyrostek 

starosta obce Forbasy 


