Obec Šúrovce v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov s poukazom na zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách
vydáva
pre katastrálne územie obce Šúrovce

toto

Všeobecne záväzné nariadenie obce Šúrovce
č. 8/2015
o miestnom vodovode a vodovodných prípojkách v obci Šúrovce
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§1
Úvodné ustanovenia
(1) Všeobecne záväzné nariadenie vydáva Obec Šúrovce na zriaďovanie a prevádzkovanie
obecného vodovodu na vodu určenú na ľudskú spotrebu (ďalej len „pitná voda“) v obci
Šúrovce.
(2) Všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá účtovania za odber pitnej vody, postup pri
zriadení vodovodnej prípojky a povinnosti pri údržbe.
(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný riadiť sa každý odberateľ pitnej vody
z obecného vodovodu v obci Šúrovce, ktorého vlastníkom a prevádzkovateľom je Obec
Šúrovce (ďalej len „vlastník a prevádzkovateľ vodovodu“).
§2
Základné pojmy
(1) Za obecný vodovod pitnej vody sa považuje súbor objektov slúžiacich verejnej potrebe
umožňujúcej hromadné zásobovanie obyvateľov a iných odberateľov pitnou vodou.
(2) Hromadným zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie viac ako 50 osôb alebo
zásobovanie, ktorého priemerná produkcia je viac ako 20 m3 vody.
(3) Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu obecnej vodovodnej
siete s vnútorným vodovodom nehnuteľností alebo objektu s meradlom. Vodovodná prípojka
je vodnou stavbou podľa osobitného predpisu1.
(4) Odberateľom vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu
o odbere vody s vlastníkom a prevádzkovateľom vodovodu na účely spotreby, alebo jej ďalšej
dodávky konečnému spotrebiteľovi. Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu tvorí
prílohu č. 1 tohto Všeobecne záväzného nariadenia.
(5) Žiadateľom o zriadenie vodovodnej prípojky v zmysle tohto VZN je každá fyzická
a právnická osoba, u ktorej je predpoklad, že v budúcnosti sa stane odberateľom vody
v zmysle § 2 ods. (4).
(6) Dodávateľom vody v zmysle tohto VZN je Obec Šúrovce.
(7) Vlastníkom vodovodnej prípojky je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zriadila
vodovodnú prípojku. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom
verejného vodovodu.
§3
Všeobecné ustanovenia
(1) Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu zabezpečuje pitnú vodu obecným vodovodom pre
vlastníkov vodovodných prípojok v obci Šúrovce.
(2) Ak sa vlastník a prevádzkovateľ vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnú
prípojku, z ktorej sa doteraz odber nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov
vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke na vlastné
náklady.
(3) Vlastník vodovodnej prípojky je povinný:
a) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nedošlo k znečisteniu pitnej
vody alebo k zamiešaniu z iného zdroja,
b) zabezpečiť opravu a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.
(4) Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu môže odmietnuť pripojenie ak žiadateľ o pripojenie
na obecný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na obecný vodovod určené
vlastníkom a prevádzkovateľom vodovodu (podľa § 6 tohto VZN).
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§4
Zriadenie vodovodnej prípojky
(1) Žiadateľ o pripojenie sa na obecný vodovod sa môže pripojiť na obecný vodovod len na
základe písomného súhlasného stanoviska vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu. Vydaniu
stanoviska na pripojenie sa k obecnému vodovodu predchádza podanie písomnej žiadosti
žiadateľa o pripojenie sa na obecný vodovod. Žiadosť o pripojenie sa na obecný vodovod je
možné vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Šúrovciach.
(2) Vodovodná prípojka sa zriaďuje pre každú nehnuteľnosť samostatne.
(3) S písomným súhlasom vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu možno vybudovať jednu
vodovodnú prípojku pre viac nehnuteľností. Žiadateľ o pripojenie sa na obecný vodovod je
povinný vo svojej žiadosti o pripojenie sa na obecný vodovod uviesť koľko nehnuteľností
žiada zapojiť na jednu vodovodnú prípojku.
(4) Na zriadenie vodovodnej prípojky je potrebný súhlas vlastníka a prevádzkovateľa
vodovodu v zmysle osobitných predpisov2.
(5) Postup pri budovaní vodovodnej prípojky je uvedený v prílohe č. 2 tohto Všeobecne
záväzného nariadenia.
§5
Dodávka vody
(1) Vodu z obecného vodovodu môže odberateľ odoberať len pre účely dohodnuté v zmluve
medzi dodávateľom a odberateľom vody.
(2) Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk, ktoré vznikli
nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení vody z dôvodu mimoriadnej
udalosti/poruchy.
(3) Pokiaľ dôjde k obmedzeniu dodávky pitnej vody z obecného vodovodu vlastník a
prevádzkovateľ vodovodu oznámi odberateľovi túto skutočnosť aspoň 3 dni vopred spôsobom
v obci obvyklým, ak nejde o udalosti podľa § 5 ods. 2.
(4) Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu môže prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody
z vodovodu:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti
b) pri poruche na vodovode
c) pri ohrození života
d) pri vykonávaní opráv
e) pri obmedzení zásobovania vodou
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody
g) ak zariadenie odberateľa je v rozpore s dotknutými technickými podmienkami
h) ak odberateľ neumožní prístup prevádzkovateľovi k meradlu.
i) ak odberateľ neuhradí v stanovenej lehote platbu za spotrebu vody.
§6
Povinnosti odberateľa
(1) Odberateľ vody z obecného vodovodu platí vlastníkovi a prevádzkovateľovi vodovodu
vodné.
(2) Každý registrovaný odberateľ je povinný mať nainštalovaný nový, resp. overený vodomer,
z ktorého sa realizuje odpis spotreby vody.
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(3) Paušálna sadzba za odber vody pre majiteľov, ktorí nemajú nainštalovaný vodomer a pre
tých, ktorí neumožnia odpočet vodomeru, je vypočítaná podľa smerných čísel spotreby vody
daných osobitným predpisom3.
(4) V prípade, ak dôjde k poruche vodomeru, spotreba vody bude vypočítaná podľa smerných
čísel spotreby vody3.
(5) Merná jednotka odberu vody je m3. Výška sadzby za 1 m3 bude stanovená a schválená
obecným zastupiteľstvom, a to na základe vydaného Rozhodnutia o maximálnej cene vody
pre dodávateľa Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Výška sadzby bude každý rok
prehodnotená na základe skutočných nákladov prevádzky.
(6) Cyklus odpisu stavu vodomerov je stanovený raz ročne v poslednom kvartáli roka.
(7) Vodné sa uhrádza štvrťročne formou zálohovej platby, pričom po vykonaní odpisu vody
v poslednom kvartáli roka bude zrealizované vyúčtovanie celkovej ročnej spotreby vody.
Výška zálohovej platby v príslušnom kalendárnom roku je odvodená od spotreby vody
v uplynulom kalendárnom roku.
(8) Splatnosť vodného je do 30 dní po obdržaní účtovného dokladu.
(9) Odpis spotreby vody vykonávajú pracovníci Obecného úradu v Šúrovciach, resp. ním
poverené osoby, ktoré musia byť pri vykonávaní odpisu vody na viditeľnom mieste označení,
že sú poverení vlastníkom a prevádzkovateľom vodovodu vykonať odpis spotreby vody.
Odberateľ je povinný umožniť takýmto osobám vstup na pozemok a sprístupniť vodomernú
šachtu za účelom vykonania odpisu stavu vodomeru. V prípade ak odberateľ neumožní
takýmto osobám vstup na pozemok a vykonanie odpisu stavu vodomeru, uplatňuje sa postup
uvedený v § 5 ods. (4) tohto VZN.
§7
Povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu
(1) Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo
zdravotne bezchybnej pitnej vody pre verejnú potrebu a zároveň je povinný zabezpečiť
nepretržitú dodávku pitnej vody pre odberateľov.
(2) Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu je povinný vykonať všetky opatrenia k tomu, aby
obecný vodovod bol chránený proti zamrznutiu, pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi,
vonkajšou a vnútornou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorganizmov, chemických
a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody.
(3) Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia
alebo obmedzenia dodávky vody a zabezpečiť náhradný zdroj vody pre odberateľov.
§8
Pásma ochrany verejných vodovodov
(1) K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov pred poškodením a na zabezpečenie ich
prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo ochrany verejného vodovodu, ktorým sa rozumie
priestor v bezprostrednej blízkosti verejného vodovodu.
(2) V pásme ochrany je zakázané:
a) vykonávať zemné práce, stavby, umiestniť konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo
vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli
ohroziť ich technický stav,
b) vysádzať trvalé trávne porasty,
c) umiestňovať skládky,
d) vykonávať terénne úpravy.
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§9
Záverečné ustanovenia
(1) Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto Všeobecne záväznom nariadení platí zákon č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov.
(2) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č. 8/2015 o miestnom
vodovode a vodovodných prípojkách v obci Šúrovce vykonáva vlastník a prevádzkovateľ
vodovodu.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Šúrovce schválilo VZN č. 8/2015 na svojom rokovaní dňa
14.12.2015 nariadením č. 1/2015
(4) VZN č. 8/2015 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli, t.
j. dňom 1.1.2016
V Šúrovciach dňa 15.12.2015

Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce
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Príloha č. 1 k VZN č. 8/2015

Zmluva č. ............................
o dodávke vody z obecného vodovodu
podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Dodávateľ:

Obec Šúrovce
IČO: 00 313 068
DIČ: 2021175717
Zastúpený: Ing. Žaneta Gogolová, starostka obce
Číslo účtu: 3125212/0200

Odberateľ:

meno, priezvisko, titul: ....................................................................................
dátum narodenia: ............................................................................................
trvalé bydlisko: ................................................................................................
adresa na doručovanie písomností: ................................................................
adresa odberného miesta: ..............................................................................
číslo odberného miesta (vodomeru): .............................................................
Článok I
Predmet a miesto plnenia

1) Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu, ktorej predmetom je dodávka pitnej vody z obecného
vodovodu.
2) Dodávateľ zabezpečí odberateľovi dodávku pitnej vody za účelom jej konečnej spotreby.
3) Dodávka vody je kvalitou, tlakom a množstvom splnená vtokom vody z obecného
vodovodu (v mieste pripojenia) do vodovodnej prípojky.
4) Dodané množstvo vody je zisťované na odbernom mieste.
5) Dodávateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody pri
obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri prerušení
dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je dodávateľ oprávnený dodávku vody
obmedziť alebo prerušiť.
6) Odberateľ sa zaväzuje za zistené množstvo dodanej vody zaplatiť dodávateľovi vodné.
Článok II
Spôsob určovania množstva dodanej pitnej vody
1) Množstvo dodanej pitnej vody bude zistené:
a) odpočtom meradla alebo
b) smernými číslami spotreby vody podľa platnej právnej úpravy.
2) Meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník
a prevádzkovateľ vodovodu svojim meradlom. Takto zistené množstvo dodanej vody je
podkladom pre výpočet vodného.
3) Opravu a údržbu meradla je povinný vykonať vlastník a prevádzkovateľ vodovodu na
vlastné náklady. Ak sa zistí neoprávnený zásah do meradla alebo poškodenie meradla
zavinené odberateľom tak náhradu za škodu znáša odberateľ.
4) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí poruchu na meradle,
má právo požiadať vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu o jeho preskúšanie. Vlastník
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a prevádzkovateľ vodovodu je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti
zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania sa
neodkladne písomne oznámi odberateľovi.
5) Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu je:
a) odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou
b) odber pred meradlom alebo odber po odstránení meradla
c) odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber
nezaznamenáva
d) odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej
manipulácii
e) odber bez súhlasu správcu
6) Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nehradiť spôsobenú
škodu vlastníkovi a prevádzkovateľovi vodovodu. Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka
a prevádzkovateľa vodovodu využívať dodanú vodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel.
Článok III
Cena a platobné podmienky
1) Merná jednotka odberu vody je m3. Výška sadzby za 1 m3 bude stanovená a schválená
obecným zastupiteľstvom tak, aby cena zodpovedala oprávneným nákladom (náklady
prevádzky, údržby, opráv, rekonštrukcie) vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu, a to na
základe vydaného Rozhodnutia o maximálnej cene vody pre dodávateľa Úradom pre
reguláciu sieťových odvetví. Výška sadzby bude každý rok prehodnotená na základe
skutočných nákladov prevádzky. Platnosť a účinnosť určených cien je obdobie začínajúce 1.
januárom a končiace 31. decembra príslušného kalendárneho roka.
2) Ak počas trvania zmluvy dôjde ku zmene cien, cena uvedená v tejto zmluve sa zmení ku
dňu vykonania jej zmeny podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zmeny dodávateľ
oznámi obvyklým spôsobom. Takto zverejnenú cenu sa odberateľ zaväzuje akceptovať.
3) Cena pre všetkých odberateľov platná ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy za dodávku 1 m 3
pitnej vody je 0,906 €.
4) Cyklus odpisu stavu meradiel sa realizuje 1x ročne v poslednom kvartáli roka.
5) Vodné sa uhrádza štvrťročne formou zálohovej platby. Výška zálohovej platby na rok 2016
sa stanoví na základe priemernej ročnej spotreby vody v posledných troch rokoch.
V nasledujúcich rokoch sa pri výške zálohovej platby postupuje v zmysle § 6 ods. (7) VZN č.
8/2015. Po odpise stavu meradla sa zrealizuje vyúčtovanie podľa skutočnej spotreby vody
odberateľom (čím odberateľovi vznikne nedoplatok alebo preplatok).
6) Vyúčtované vodné je odberateľ povinný zaplatiť na bankový účet dodávateľa alebo
v hotovosti v pokladni dodávateľa, a to v lehote do 30 dní od obdržania platobného výmeru.
Článok IV
Ďalšie dojednania
1) Odberateľ je povinný:
a) umožniť dodávateľovi prístup k meradlu za účelom jeho odpočtu, prípadne kontroly,
b) pravidelne sledovať stav meradla a bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi chyby
v meraní, v prípade pochybnosti o správnosti údajov na meradle je oprávnený písomne
požiadať dodávateľa o preskúšanie meradla,
c) je povinný udržiavať vodomernú šachtu stále čistú a prístupnú pre účely odpočtov, kontroly
a výmeny meradla,
d) zamedziť vzniku znečistenia vody jeho zavinením, aby nedošlo k škode na obecnom
vodovode,
e) nahlásiť dodávateľovi odber vody na iné účely, ako vyplýva z charakteru prevádzky.
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Článok IV
Záverečné ustanovenia
1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2) Súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné podmienky dodávky vody, s ktorými bol odberateľ
oboznámený pred podpisom tejto zmluvy a vyhlasuje, že im porozumel.
3) Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných podmienok
dodávky vody.
4) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Meniť ju možno
len písomne uzatvorenými dodatkami.
5) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdili
podpismi.
V Šúrovciach, dňa: .............................................
Dodávateľ:
Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce

Odberateľ:

8

Všeobecné podmienky dodávky vody
1) Všeobecné podmienky dodávky vody upravujú práva a povinnosti dodávateľa a odberateľa pri dodávke vody
z obecného vodovodu, a to v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (v
ďalšom texte zákon) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi danú oblasť. Ak nie sú
niektoré práva a povinnosti upravené týmito všeobecnými podmienkami, platia ustanovenia zákona a ostatných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
2) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať obecným vodovodom zásobovanie odberateľov pitnou vodou.
3) Voda dodávaná obecným vodovodom je určená pre verejnú potrebu a musí spĺňať požiadavky na zdravotnú
bezpečnosť ustanovenú osobitnými predpismi.
4) Odberateľ sa zaväzuje využívať dodávanú vodu len na dohodnutý účel, neprepojiť iný zdroj vody
s vodovodnou prípojkou pripojenou na obecný vodovod alebo s obecným vodovodom.
5) Nehnuteľnosťou pripojenou na obecný vodovod pre účely týchto všeobecných podmienok dodávky vody sa
rozumie – stavba, pozemok alebo objekt.
6) Vodovodná prípojka je úsek potrubia, ktorý spája rozvádzaciu vetvu obecného vodovodu s vnútorným
vodovodom pripojenej nehnuteľnosti okrem meradla (v ďalšom texte vodomer), ak je osadené. Vodomer
umiestnený na vodovodnej prípojke je príslušenstvom obecného vodovodu. Miestom pripojenia vodovodnej
prípojky na obecný vodovod je spravidla navŕtavací pás s uzáverom. Pripojenie s uzáverom je súčasťou
obecného vodovodu.
7) Dodávateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia vodovodnej
prípojky na obecný vodovod.
8) Dodávateľ je oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť v prípadoch a za podmienok uvedených v §
32 zákona.
9) Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá ju zriadila na vlastné náklady. Ak je vlastník pripojenej
nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti na nového
vlastníka aj vlastníctvo vodovodnej prípojky.
10) Ak je odberateľ vlastníkom vodovodnej prípojky, je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné
náklady.
11) Dodávateľ je oprávnený požadovať, aby odberateľ na vlastných zariadeniach a na vlastné náklady vykonal
nevyhnutné opravy, ktoré sú potrebné pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku obecného vodovodu; inak
zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobí. V prípade, že odberateľ nie je vlastníkom pripojenej nehnuteľnosti, je
povinný oznámiť potrebu nevyhnutných úprav potrebných pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku obecného
vodovodu vlastníkovi, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú.
12) Dodávateľ uzatvorí zmluvu o dodávke vody buď s vlastníkom pripojenej nehnuteľnosti alebo s osobou
(fyzickou alebo právnickou), ktorá má k pripojenej nehnuteľnosti iné právo. V prípade, že pripojená
nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve, o uzatvorení zmluvy o dodávke vody rozhodujú spoluvlastníci
väčšinou počítanou podľa veľkosti podielov, čo budúci odberateľ preukazuje splnomocnením s osvedčenými
podpismi spoluvlastníkov. Iným právom k pripojenej nehnuteľnosti sa rozumie právo jej užívania zriadené ako
vecné právo (vecné bremeno) prípadne právo vyplývajúce z nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke.
13) Budúci odberateľ preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti pripojenej na obecný vodovod aktuálnym
listom vlastníctva (stačí aj výpis z katasterportálu na internete). Iné právo k pripojenej nehnuteľnosti preukazuje
budúci odberateľ napríklad listom vlastníctva (stačí aj výpis z katastraportálu na internete), písomne uzatvorenou
zmluvou s osvedčeným podpisom prenajímateľa alebo požičiavateľa prípadne čestným vyhlásením vlastníka
pripojenej nehnuteľnosti s jeho osvedčeným podpisom.
14) Platnosť zmluvy o dodávke vody uzatvorenej na dobu neurčitú skončí:
a) výpoveďou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho štvrťroka,
ktorý nasleduje po doručení výpovede zmluvnej strane, ktorej je adresovaná,
b) dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením od zmluvy,
d) zánikom vlastníckeho alebo iného práva odberateľa k pripojenej nehnuteľnosti,
e) smrťou odberateľa, ak ním bola fyzická osoba,
f) zánikom právnickej osoby, ktorá bola odberateľom.
15) Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a) pri neoprávnenom odbere vody,
b) v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti,
c) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie poruchy na vodovodnej prípojke a jej zariadeniach
d) v lehote určenej dodávateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tri dni od jej oznámenia odberateľovi,
e) v prípade pripojenia iných zdrojov vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na obecný vodovod alebo
s obecným vodovodom,
f) zo zákonných dôvodov.
16) Odberateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy zo zákonných dôvodov.
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17) Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom vykonania odpočtu vodomeru po doručení odstúpenia
zmluvnej strane, ktorej je adresované.
18) Písomnosti sa doručujú na adresu zmluvnej strany uvedenú v zmysle o dodávke vody alebo inú adresu
písomne oznámenú druhej zmluvnej strane.
19) Písomnosti sa považujú za doručené dňom vrátenia sa doporučenej zásielky odosielateľovi ako nedoručenej,
a to aj v prípade keď sa o tom adresát nedozvedel.
20) Odberateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má s dodávateľom uzatvorenú zmluvu o dodávke vody
a ktorá odoberá vodu z obecného vodovodu na účely jej konečnej spotreby alebo jej ďalšej dodávky konečnému
spotrebiteľovi.
21) Konečným spotrebiteľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely jej konečnej
spotreby z obecného vodovodu alebo od odberateľa.
22) Odberný miestom je miesto, kde sa zisťuje množstvo dodanej vody pre nehnuteľnosť pripojenú na obecný
vodovod.
23) Adresou odberného miesta pripojenej nehnuteľnosti sa rozumie buď súpisné číslo stavby, číslo parcely
evidované na liste vlastníctva alebo číslo parcely evidované na liste vlastníctva, na ktorej je objekt umiestnený.
24) Odpočtom sa rozumie zistenie číselného údaju na vodomere v posledný deň odpočtového obdobia. Množstvo
dodanej vody v odpočtovom období bude vypočítané ako rozdiel číselných údajov zistených na vodomere
posledným odpočtom (posledný stav) a predchádzajúcim odpočtom (predchádzajúci stav).
25) Odpočtovým obdobím je cyklus pravidelných odpočtov vodomeru. Dodávateľ je oprávnený vykonať
odpočet aj v priebehu odpočtového obdobia, a to napr. v prípade zmeny výšky vodného, výmeny meradla,
zmeny odberateľa, vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok odberateľa, vykonania kontrolného
odpočtu.
26) Odberateľ je povinný umožniť dodávateľovi prístup k vodovodnej prípojke resp. jej zariadeniam a tiež
k súčastiam obecného vodovodu ako sú vodomer, požiarny hydrant, hlavný uzáver. V prípade, že odberateľ nie
je vlastníkom pripojenej nehnuteľnosti a nemôže sprístupniť vodovodnú prípojku resp. jej zariadenia prípadne
súčasti obecného vodovodu, zabezpečí, aby sa o tejto povinnosti dozvedel vlastník, inak zodpovedá za škodu
tým spôsobenú.
27) Osoby poverené dodávateľom sú oprávnené v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti
s rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby obecného vodovodu, za
účelom zabezpečenia spoľahlivej funkcie obecného vodovodu, zistenia stavu vodomeru alebo jeho montáže,
demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody, zistenia
technického stavu vodovodnej prípojky.
28) Odberateľ neoprávnene odoberá vodu z obecného vodovodu ak:
a) je odber v rozpore s uzatvorenou zmluvou o dodávke vody,
b) odoberá vodu pred vodomerom alebo po odstránení vodomeru,
c) odoberá vodu s použitím vodomeru, ktorý v dôsledku neoprávneného zásahu odber
d) nezaznamenáva alebo zaznamenáva odber menší ako je skutočný,
e) odoberá vodu s použitím vodomeru, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
f) odoberá vodu s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
g) odoberá vodu bez súhlasu dodávateľa.
29) Odberateľ je v prípade neoprávneného odberu povinný nahradiť dodávateľovi škodu tým spôsobenú a to
minimálne vo výške vodného.
30) Odberateľ je povinný:
a) oznámiť dodávateľovi každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na zásobovanie vodu z obecného vodovodu,
b) oznámiť dodávateľovi zistenú poruchu na vodovodnej prípojke vrátane poruchy na vodomere,
c) dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu vodomeru, k jeho odstráneniu alebo inému neoprávnenému zásahu na
ňom,
d) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu, najmä vykonať opatrenia proti
zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestený,
e) oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody,
f) bez zbytočného odkladu oznámiť dodávateľovi zánik jeho vlastníckeho práva prípadne iného práva
k pripojenej nehnuteľnosti, inak zodpovedá za škodu vzniknutú neoprávneným odberom.
31) Vodné je platba, ktorá bude vypočítaná ako súčin ceny za 1 m3 dodanej vody z obecného vodovodu
a zisteného množstva odobratej vody.
32) Množstvo odobranej vody z obecného vodovodu zisťuje dodávateľ odpočtom vodomeru.
33) V prípade, že odber nie je meraný, množstvo odobranej vody bude zistené smernými číslami spotreby vody
v súlade s platným všeobecne záväzným právnym predpisom (v súčasnosti vyhláška č. 397/2003 Z. z. v platnom
znení).
34) Odpočet vodomeru bude vykonávaný jeden krát ročne v poslednom kvartáli roka.
35) V prípade mimoriadnych odpočtov bude termín ich vykonania oznámený minimálne tri dni vopred a to
hlásením miestneho rozhlasu.
36) Odberateľ je povinný pri odpočte zabezpečiť účasť právne spôsobilého člena jeho domácnosti (prípadne inú
zodpovednú osobu), ktorý podpíše na odpočtovom hárku stav zistený na vodomere. Osobná prítomnosť sa
vyžaduje len pri výmene vodomeru.
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37) Vodné za vodu dodanú obecným vodovodom je dodávateľovi povinný zaplatiť odberateľ, aj keď nie je
konečným spotrebiteľom. Konečný spotrebiteľ má však povinnosť za ním odobraté množstvo vody zaplatiť
odberateľovi rozpočítanú čiastku.
38) Odberateľ má právo reklamovať u dodávateľa množstvo dodanej vody uvedené vo faktúre, ak je odlišné od
zisteného množstva, a to v lehote splatnosti faktúry. V tejto lehote môže odberateľ reklamovať aj nesprávny
výpočet vodného.
39) Ak má odberateľ pochybnosti o funkčnosti vodomeru, môže požiadať dodávateľa o zabezpečenie jeho
preskúšania. Ak sa skúškou vodomeru zistí, že tento je podľa požiadaviek platných právnych predpisov funkčný,
znáša všetky náklady spojené s preskúšaním odberateľ.
40) Ak má odberateľ podozrenie na to, že dodávaná voda nespĺňa požiadavky na ľudskú spotrebu, je povinný
túto skutočnosť oznámiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu.
41) Dodávateľ je oprávnený zmeniť aj bez súhlasu odberateľa tieto všeobecné podmienky dodávky vody
v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich danú oblasť.
42) Zmeny všeobecných podmienok dodávky vody budú zverejnené bez zbytočného odkladu na úradnej tabuli
dodávateľa a tiež na jeho webovej stránke.
43) Tieto všeobecné podmienky dodávky vody boli schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2015.
44) Účinnosť pre konkrétneho odberateľa nadobudnú dňom uzatvorenia zmluvy o dodávke vody.
Ing. Žaneta Gogolová
starostka obce
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Príloha č. 2 k VZN č. 8/2015

Postup pri budovaní vodovodnej prípojky pre FO
1. Obstarávateľ (môže byť len vlastník pripájanej nehnuteľnosti, výnimočne môže byť
obstarávateľom aj iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá má overené poverenie alebo
mandátnu zmluvu oprávňujúcu zastupovať vlastníka nehnuteľnosti), si vyžiada u vlastníka
a prevádzkovateľa vodovodu tlačivo „Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky“.
2. Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu pri odovzdaní tlačiva “Žiadosť o zriadenie
vodovodnej prípojky“ žiadateľovi:
a) vyznačí na žiadosti tie prílohy, ktoré sú v danom prípade aktuálne a ktoré obstarávateľ musí
zabezpečiť,
b) odovzdá žiadateľovi spolu s tlačivom aj:
- Zmluvu o dodávke vody
- písomné pokyny s názvom „Postup pri budovaní vodovodnej prípojky pre FO“.
3. Obstarávateľ zabezpečí:
a) vyplnenie žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky podľa predtlače (vrátane vyjadrenia
dotknutých orgánov a organizácií, ako sú obecný úrad, správcovia podzemných vedení,
správca komunikácie a pod.) a tiež vyplní ďalšie tlačivá potrebné k žiadosti a zabezpečí ich
potvrdenie.
b) odovzdá vyplnenú žiadosť spolu so všetkými potrebnými prílohami (ktoré vyznačil
pracovník) vlastníkovi a prevádzkovateľovi vodovodu.
c) v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov uhradí správny
poplatok vo výške 30,00 € (pokiaľ nie je zriadenie vodovodnej prípojky súčasťou stavebného
povolenia).
d) ak je vodovodná prípojka vodohospodárskym dielom obstarávateľ zabezpečí vypracovanie
PD u autorizovaného projektanta.
4. Vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu zabezpečí:
a) pri preberaní vyplnenej žiadosti a príloh k nej skontroluje ich úplnosť (či sú vyplnené
všetky údaje a obsahuje všetky prílohy)
b) neodkladne po obdržaní kompletnej žiadosti zabezpečí rozhodnutie vlastníka a
prevádzkovateľa vodovodu o zriadení vodovodnej prípojky.
5. Obstarávateľ zabezpečí po dohode s vlastníkom a prevádzkovateľom vodovodu termín do
ktorého zabezpečí:
a) vytýčenie podzemných vedení podľa vyjadrení dotknutých organizácií (Slovak Telecom,
SPP, TAVOS, ZSE a pod.) v žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky
b) vykonanie zemných prác (výkop ryhy) vrátane bezpečnostných opatrení (ohranenie ryhy,
jej paženia, prípadne dopravné značenie a pod.). Po montážnych prácach obstarávateľ uvedie
okolie do pôvodného stavu prípadne zabezpečí odvoz zvyšnej zeminy.
c) vybudovanie vodomernej šachty s rozmerom: š. 1050 mm, d. 1200mm, v. 1200 mm po
vzájomnej dohode obstarávateľa s pracovníkom povereným na túto činnosť vlastníkom a
prevádzkovateľom vodovodu (ďalej poverený pracovník).
d) práce spojené so zriadením vodovodnej prípojky zrealizuje poverený pracovník za základe
objednávky vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu na náklady obstarávateľa.
e) materiál na zriadenie lôžka pod potrubie a na obsyp potrubia (piesok príp. vhodná zemina
nie kamenistá alebo štrková).
6. Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu pre obstarávateľa vykoná tieto práce:
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a) montáž celej vodovodnej prípojky od zriadenej odbočky až po hlavný uzáver vnútorného
vodovodu (t. j. vrátane vodomernej zostavy) a jej prepláchnutie
b) zriadenie podporného bloku pod navŕtavací pás
c) odskúšanie zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky tlakovou skúškou na prevádzkový
tlak vrátane vyhotovenia záznamu zo skúšky
d) obsyp verejného vodovodu v mieste napojenia vodovodnej prípojky
e) práce uvedené v bode a (mimo montáže vodomernej zostavy), b, c, d, môže pod dohľadom
vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu vykonať stavebná organizácia, ktorá má pre ich výkon
odbornú spôsobilosť. Dodávateľ prác vykoná po osadení vodomernej zostavy tlakovú skúšku
za účasti odberateľa a vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu. Práce uvedené v bode d) môže
pod dohľadom vlastníka a prevádzkovateľa vodovodu vykonať obstarávateľ, pri oboch
spôsoboch montáže prípojky.
7. Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu po ukončení montážnych prác na prípojke:
a) si dá potvrdiť obstarávateľovi vykonanie prác (ako podklad na ich fakturáciu), tzv.
Montážny list
b) skontroluje obsyp potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom
c) odovzdá obstarávateľovi 1 exemplár obojstranne podpísaného (potvrdeného) záznamu zo
skúšky zmontovaného potrubia vodovodnej prípojky na prevádzkový tlak.
8. Obstarávateľ po ukončení montáže vodovodnej prípojky zabezpečí:
a) obsyp potrubia vodovodnej prípojky vhodným materiálom
b) zásyp ryhy (po odkontrolovaní obsypu potrubia prípojky povereným pracovníkom) vrátane
povrchových úprav terénu
c) utesnenie prestupu potrubia vodovodnej prípojky cez stenu šachty alebo budovy
d) osadenie poklopu do definitívnej úrovne zodpovedajúcej konečnej terénnej úprave (asfalt,
dlažba, betón a pod.) v súčinnosti s dodávateľom konečnej úpravy terénu a vlastníkom
a prevádzkovateľom vodovodu
e) zabezpečí vodomer proti mrazu a mechanickému poškodeniu.
9. Vlastník a prevádzkovateľ vodovodu objednané a vykonané práce vyfakturuje
obstarávateľovi predfaktúrou vo výške 200,00 €.
Vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu do 1 mesiaca od vybudovania vodovodnej
prípojky skontroluje:
a) utesnenie prestupu potrubia vodovodnej prípojky stenami šachty, resp. budovy
b) osadenie poklopu uličného uzáveru
c) v prípade, že je osadený vyhľadávací vodič skontroluje sa jeho napojenie na poklop
uličného uzáveru
d) zrealizuje konečné vyúčtovanie nákladov na objednané a vykonané práce a zašle konečnú
faktúru obstarávateľovi.
10. V prípade výskytu akýchkoľvek pochybností pri zriadení vodovodnej prípojky týkajúcich
sa technických záležitostí, ktoré nemožno vopred predvídať, bude nutná dohoda s vlastníkom
a prevádzkovateľom vodovodu.
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