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VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE  FORBASY č. 1/2022 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 

odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp 

na území obce Forbasy 

 

Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:    08.03.2022 

Zverejnený na internetovej stránke obce dňa:   08.03.2022 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:   08.03.2022 

Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:  21.03.2022 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa: 22.03.2022 

 

Pripomienky zaslať: 

- písomne na adresu:   Obec Forbasy, Forbasy 40, 065 01 Hniezdne 

- elektronicky na adresu:  ouforbasy@slnet.sk 

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to 

doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to 

najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

 

Všeobecne záväzné nariadenie schválené na rokovaní obecného zastupiteľstva Forbasy  

dňa: 22.03.2022 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 23.03.2022 

VZN nadobúda účinnosť dňom:   15-tým dňom od jeho vyvesenia 
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Obec Forbasy na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších zmien (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) a v súlade 

s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných 

kanalizáciách   v y d á v a   toto všeobecne záväzné nariadenie, na ktorom sa uznieslo Obecné 

zastupiteľstvo Obce Forbasy podľa § 11 ods. 4 písm. g) zákona o obecnom zriadení. 

 

VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE 

OBCE  FORBASY č. 1/2022 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného 

odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp 

na území obce Forbasy 

 

schválené uznesením č. 16/7  OZ zo dňa 22.03.2022 

 

 

Čl. I. 

Všeobecné ustanovenie 

 

Toto všeobecné záväzné nariadenie č.  1/2022 ďalej len ,,VZN“) upravuje na území obce Forbasy 
  

1) spôsob náhradného zásobovania vodou  

2) spôsob náhradného odvádzania odpadových vôd  

3) spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na území obce 
 

Čl. II. 

Spôsob náhradného zásobovania vodou 

 

1. Náhradné zásobovanie vodou na území obce Forbasy sa vykonáva: 

a) cisternami 

b) dodávkami balenia pitnej vody 

c) inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej vody 
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2. Odberné miesta, čas a spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou oznámi Obec Forbasy 

v mieste obvyklým spôsobom, a to na webovom sídle obce www.forbasy.eu, na úradnej tabuli, 

vyhlásením v obecnom rozhlase a zaslaním SMS. 

 

Čl. III. 

Náhradné odvádzanie odpadových vôd 
 

1. Náhradné odvádzanie odpadových vôd sa vykonáva: 

a) čerpaním fekálnymi vozidlami a prevozom na čistiareň odpadových vôd 

b) čerpaním prenosnými čerpadlami a prevozom na čistiareň odpadových vôd. 

 

2. Odvoz odpadových vôd do čistiarne zabezpečí prevádzkovateľ verejnej kanalizácie.  

 

3. Čas a spôsob náhradného  odvádzania odpadových vôd oznámi Obec v mieste obvyklým 

spôsobom, a to na webovom sídle obce www.forbasy.eu, na úradnej tabuli, vyhlásením 

v obecnom rozhlase a zaslaním SMS. 

 

Čl. IV. 

Spôsob zneškodňovania obsahu žúmp na území obce 
 

1) Užívateľ žumpy je povinný zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žúmp na vlastné 

náklady prostredníctvom oprávnenej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie 

v súlade s platnými predpismi, a to v intervale primeranom ku kapacite žumpy, tak  aby 

nedochádzalo k jej presakovaniu a vytekaniu do okolia. 

 

2) Obsah žumpy je zakázané vypúšťať alebo vyvážať do: 

a) povrchových a podzemných vôd v katastrálnom území obce Forbasy 

b) verejnej kanalizácie obce Forbasy 

c) dažďovej kanalizácie obce Forbasy 

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

a iné plochy v katastrálnom území obce Forbasy. 

 

 

 

http://www.forbasy.eu/
http://www.forbasy.eu/
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Čl. V. 

Zrušovacie ustanovenie 

 

 Dňom účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2022 o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území 

obce Forbasy, na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Forbasy dňa  22.03.2022  uznesením 

č. 16/7 sa zrušuje Všeobecné 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. 

 

Čl. VI. 

Záverečné ustanovenie 

 

1) Toto všeobecné záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 16/7 z rokovania OZ vo 

Forbasoch dňa 22.03.2022 a nadobúda účinnosť 15-dňom od jeho vyvesenia. 

 

 
 
 

Michal Hanečák 

   starosta obce 


