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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

FORBASY   č. 1/2020 

ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania odpadových vôd do 

miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie pre 

občanov obce 

 

Obec Forbasy, Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. i),  

§ 6 zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo 

na vydaní tohto všeobecne záväzného nariadenia Obce Forbasy, ktorým sa určujú 

pravidlá vypúšťania odpadových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie 

a spoplatnenie pre občanov obce  

 

Čl.  1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou 

pravidlá pre vypúšťanie odpadových vôd a  ich spoplatnenie tak pre občanov obce, 

podnikateľov, ako aj pre právnické osoby pôsobiace na území obce. 

 

Čl.  2 

Spoplatnenie stočného 

1) Za likvidáciu odpadových vôd cestou obecnej kanalizácie a ČOV (každý občan, ktorý 

je napojený) s trvalým alebo prechodným pobytom, ako aj občan, ktorý sa dlhodobo 

zdržuje v našej obci bez prihlásenia sa na trvalý alebo prechodný pobyt, ktorý touto 

cestou likviduje odpadové vody zaplatí poplatok – stočné. 

2) Maximálna cena stočného za 1m
3
 odpadovej vody je stanovená Úradom pre reguláciu 

sieťových odvetví podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu v spojení s § 14 ods. 8 

zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších 

predpisov. 

3) Stočné sa vypočítava na základe vyhlášky č. 397/2003 Z.z. určeného množstva vody 

podľa prílohy č. 1. 

 

- Smerným číslom pre množstvo odpadovej vody je 34 m
3
 na osobu a rok 
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a schválenej cene odvedenej odpadovej vody 1,18 € za 1 m
3
.  

Stočné za odvedenú odpadovú vodu je (34 x 1,18 =) 40,12 € za jednu osobu 

a jeden rok. 

 

- Ak je množstvo meranej odobranej vody väčšie ako takto vypočítané množstvo 

smerných čísiel spotreby vody, platí údaj o množstve spotrebovanej vody, ktorý 

poskytne prevádzkovateľovi Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, 

a.s. Poprad na základe odpočtu meracieho zariadenia na vodovodnej prípojke.  

 

4) Poplatky sa uhrádzajú na základe vystavenej faktúry do 21 dní od vystavenia faktúry. 

5) Úhradu je možné vykonať osobne do pokladne obecného úradu, poštovou poukážkou 

alebo prevodným príkazom v príslušnej banke. 

6) Poplatky budú odpustené občanom s trvalým pobytom vo Forbasoch, ale 

zdržiavajúcim sa mimo trvalého bydliska aj v zahraničí nepretržite viac ako 1 rok. 

 

Čl.  3 

Likvidácia odpadových vôd 

1) Producentom sa zakazuje vypúšťať do verejnej kanalizácie:  

- dažďovú vodu 

- hygienické vložky, plienky, handry, igelitové fólie, ostré tvrdé predmety 

- tuky, oleje, zbytky jedál a podobne 

2) Nebezpečné látky: 

- koncentráty chemikálií a iných škodlivých látok podobného druhu (napr. aj liekov) 

- motorové oleje a podobné olejové a mazivové roztoky 

- odpady vznikajúce pri chove hospodárskych zvierat – močovinu 

- látky takého druhu, ktoré nie sú určené ako odpadové vody 

3) Pri likvidácii odpadových vôd mimo zariadenia verejnej kanalizácie a ČOV Forbasy je 

producent odpadových vôd povinný uchovávať (minimálne po dobu 3 rokov) doklad 

o likvidácii (s uvedením likvidovaného množstva v m
3
) a na požiadanie OcÚ Forbasy, 

prípadne OÚ Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie, či iného 

kontrolného úradu na takúto kontrolu oprávneného, sa týmto dokladom o likvidácii 

preukáže. V prípade, ak na vyzvanie obce, prípadne iného kontrolného úradu sa 

takýmto dokladom producent nepreukáže, hrozia mu sankcie. 
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4) Pri nakladaní s odpadovými vodami je každý povinný chrániť zdravie obyvateľstva 

a životné prostredie. 

5) Zakazuje sa likvidovať odpadovú vodu vylievaním, či vypúšťaním cez akékoľvek 

zariadenie na všetky druhy pozemkov bez rozdielu vlastníckeho vzťahu k týmto 

pozemkom a bez rozdielu ich zaradenia. 

 

Čl.  4 

Sankcie 

1) Pri nedodržaní ustanovení tohto VZN je starosta obce Forbasy oprávnený uložiť 

pokutu v nasledovných výškach: 

a/ pri porušení Čl. 3 ods. 1 a 2 tohto VZN 

- Pre fyzické osoby    vo výške do 1 000 € + úhrada spôsobenej škody 

- Pre právnické osoby a podnikateľov do výšky 3 000 € + úhrada spôsobenej škody 

b/ pri porušení Čl. 3 ods. 3 tohto VZN 

- Pre fyzické osoby    vo výške do 300 € 

do 600 € pri opakovanom porušení 

a riešení cez OÚ Stará Ľubovňa 

- Pre právnické osoby a podnikateľov do výšky 3 000 €  

c/ pri porušení Čl. 3 ods. 5  tohto VZN 

- Pre fyzické osoby    vo výške do 200 € 

do 300 € pri opakovanom porušení 

a riešení cez OÚ Stará Ľubovňa 

- Pre právnické osoby a podnikateľov do výšky 3 000 €  

 

V prípade neuhradenia platby v stanovenom termíne bude občanovi účtovaný úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania a platba bude vymáhaná 

súdnou cestou a exekúciou.  
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Čl. 5 

Záverečné ustanovenie 

1) Zmeny a doplnky tohto VZN možno vykonať iba uznesením obecného zastupiteľstva. 

2) Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2020 ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania 

odpadových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie pre 

občanov obce prijaté dňa 03.08.2020 uznesením č. 8/5 obecným zastupiteľstvo vo 

Forbasoch, nadobúda účinnosť v 15. deň po zverejnení. 

 

Michal Hanečák 

  starosta obce   

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Forbasy dňa: 16.7.2020 

Schválené VZN vyvesené na verejnej tabuli dňa: 04.08.2020 

Zvesené VZN dňa: 18.08.2020 

VZN nadobúda účinnosť dňa: 19.08.2020 


