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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE 

H R O M O Š     č. 6/2012 

ktorým sa určujú pravidlá vypúšťania splaškových vôd a dažďových 

vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie a spoplatnenie pre 

občanov obce 
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Obec Hromoš, Obecné zastupiteľstvo v Hromoši 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 Hromoš, ktorým sa určujú pravidlá 

vypúšťania splaškových vôd a dažďových vôd do miestnej kanalizácie, ich následné čistenie 

a spoplatnenie pre občanov obce  

§  1 

Úvodné ustanovenie 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje v súlade s platnou právnou úpravou pravidlá 

pre vypúšťanie splaškových vôd a dažďových vôd a  ich spoplatnenie tak pre občanov obce, 

podnikateľov ako aj pre právnické osoby pôsobiace na území obce. 

§  2 

Podmienky vypúšťania splaškových vôd a dažďových vôd 

1) Do miestnej kanalizácie môžu byť vypúšťané splaškové vody a  dažďové vody zo striech, 

dvorov a pod. 

2) Každý občan má možnosť na základe žiadosti na obecný úrad  napojiť sa  na miestnu 

kanalizáciu, aby obec využívala vystavané dielo (kanalizáciu a ČOV) v maximálnej miere. 

3) Pri nenapojení sa na miestnu kanalizáciu, ale aj napriek tomu vypúšťanie žúmp cez 

čerpadlá do kanalizačných šachiet musí byť nahlásené obecnému úradu a bude tak isto 

spoplatňovaná, viď. § 3. 

4) Zneškodňovanie splaškov z domácností a zariadení, ktoré nie sú napojené na obecnú 

kanalizáciu, musí byť preukázané dokladom o vývoze a likvidácií. 

§  3 

Spoplatnenie stočného 

1) Za likvidáciu splaškových vôd a dažďových vôd  cestou obecnej kanalizácie a ČOV zaplatí 

každý občan 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 splaškové vody a dažďové vody zaplatí poplatok – stočné. 

a) v domácnostiach vybavených vodomermi sa stanovuje poplatok: 0,53 €/m³/rok 

b) v domácnostiach, ktoré nemajú vodomer sa stanovuje poplatok: 7,00 €/osobu/rok 

c) v domácnostiach, ktoré využívajú vlastnú studňu aj verejný vodovod sa stanovuje 

poplatok 7,00 €/osobu/rok 

d) vzorec na prepočet spoplatnenia dažďových vôd: 

Q=Hz.S.ψ  
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Q – množstvo vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie 

Hz – ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov     

       SHMÚ vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie predchádzajúcich piatich rokov 

S – veľkosť príslušnej plochy, z ktorej vody z povrchového odtoku  odtekajú do   

       verejnej kanalizácie 

ψ  - súčiniteľ odtoku stanovený v závislosti od charakteru povrchu plochy. 

2) Každý právnický a podnikateľský subjekt, ktorý likviduje splaškové vody a dažďové vody  

cestou obecnej kanalizácie a ČOV uhradí 0,53€/m³ odobratej vody z miestneho vodovodu 

odčítanej na jeho vodomery, ak nie je napojený na obecný vodovod  platí za každé WC       

50,-  €/1 toaleta/rok. 

3) V prípade vypúšťania splaškových vôd cudzích občanov alebo organizácií do obecnej 

kanalizácie z fekálnych vozov je dotyčný subjekt povinný uhradiť 2,50 €  za každý 

zlikvidovaný m³ splaškovej vody. 

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 v Hromoši, ale zdržiavajúcim sa 

mimo trvalého bydliska aj v zahraničí nepretržite viac ako 2 roky. 

§ 4 

Sankcie 

1) 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. 

2) Ak občan, ktorý nie je napojený na miestnu kanalizáciu a vypustí, vyčerpá svoju žumpu do 

kanalizácie bez oznámenia obecnému úradu, uhradí sankciu jednorázovo 50 €. 

3) Občania, u ktorých bude zistené napojenie dažďových vôd do miestnej kanalizácie bez 

predchádzajúceho nahlásenia obecnému úradu bude uložená sankcia do výšky 165 €. 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky týchto zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Hromoš 

2. Na týchto zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Hromoši dňa 14.12.2012 

uznesením č. 1/2012, pod §1 - 11. 
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3. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 15 dňom po ich schválení v obecnom zastupiteľstve. 

 

 

                                                                                                ........................................ 

                                                                                                starosta obce Kočiš Maroš 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli Obce Hromoš dňa :  24. 11.2012                                                                                

Schválené VZN vyvesené na verejnej tabuli dňa :                14. 12.2012 

Zvesené VZN dňa :                                                       29. 12.2012 

VZN nadobúda účinnosť od dňa :                                        01. 01.2013                                            

 


