OBEC KĽAČANY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo: 1/2013

o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody
na území obce KĽAČANY

Obec Kľačany vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie na základe samostatnej pôsobnosti
podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 písmeno c) a § 6 ods. 1
zákona č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z.z.
o verejných vodovodov a kanalizácii v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce
Kľačany. 1
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Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Kľačany dňa: 28.6.2013
Nadobúda účinnosť dňa: 20.7.2013
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Čl. I
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky zásobovania
pitnou vodou z verejného vodovodu a povinnosti vlastníka, správcu verejného vodovodu
a odberateľa pitnej vody. Týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný riadiť sa každý
odberateľ pitnej vody z verejného vodovodu, ktorého vlastníkom je obec Kľačany.
Cieľom VZN je stanovenie:
-

podmienok prevádzkovania verejného vodovodu v obci Kľačany,

-

práv a povinností fyzických osôb a právnických osôb pri prevádzkovaní verejného
vodovodu,

-

pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejného vodovodu.
§2
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto VZN sa rozumie:
-

verejným vodovodom súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich
hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou,

-

hromadným zásobovaním vodou zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého
priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody,

-

pôsobnosť obce ako vlastníka obecného vodovodu pri prevádzkovaní verejného vodovodu,
dodávke, zhromažďovaní a dodávke pitnej vody

-

odberateľom vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odbere
pitnej vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby, alebo jej ďalšej
dodávky konečnému spotrebiteľovi.
§3
Zriaďovanie a vlastníctvo verejného vodovodu

-

verejné vodovody sú vodnými stavbami podľa osobitného predpisu2,

-

verejné vodovody sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme najmä na účely
hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou,

2
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-

voda vo verejnom vodovode musí spĺňať požiadavky na kvalitu pitnej vody, ak orgán na
ochranu zdravia ľudí nerozhodne inak3,

-

verejný vodovod musí byť navrhnutý a vybudovaný v súlade s poznatkami technického
pokroku, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo zdravotne bezchybnej pitnej vody pre
verejnú potrebu a aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka pitnej vody pre odberateľov,

-

vlastníkom verejných vodovodov môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba
so sídlom na území Slovenskej republiky,

-

obec Kľačany ako právnická osoba je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu
v obci Kľačany

-

obec Kľačany ako obec s počtom obyvateľom nižším ako 2 500 prevádzkuje podľa § 6 ods.
4 písm. a) Zákona č.442/2002 Z.z. vodovod III. kategórie.

-

vodovom je tvorený:
a) studňou
b) vodojemom
c) vodovodným rozvodným potrubím, ktoré je vo všetkých častiach obce,
§4
Povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu
Obec Kľačany ako vlastník a zároveň aj prevádzkovateľ verejného vodovodu má povinnosti

stanovené zákonom č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach, podľa ktorého musí
zabezpečiť:
-

nepretržitú dodávku pitnej vody,

-

splnenie technických podmienok podľa § 10 zákona 442/2002 Z.z,

-

zabezpečovať prevádzkyschopnosť a údržbu všetkých objektov tvoriacich verejný vodovod
(objekt studne, vodojemu a tiež rozvody vody) na náklady obce z obecného rozpočtu,

-

zabezpečiť vodovod proti zamrznutiu,

-

ochrániť vodovod pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou
koróziou,

-

umožniť prístup k verejnému vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám pri požiarnom
zásahu (veliteľ zásahu je povinný po skončení zásahu zahlásiť vlastníkovi verejného
vodovodu čas, miesto a množstvo odobratej vody),
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-

pri úmyselnom poškodení súčastí vodovodu, je povinnosťou vlastníka verejného vodovodu
zistiť vinníka a žiadať od neho úhradu vzniknutých nákladov na odstránenie vzniknutých
škôd,

-

prevádzkovať verejný vodovod v súlade s osobitnými predpismi, prevádzkovým poriadkom
verejného vodovodu, podmienkami stanovenými na túto prevádzku rozhodnutiami
príslušných orgánov verejnej správy,

-

zabezpečiť pred vnikaním škodlivých organizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich
kvalitu pitnej vody,

-

zabezpečiť kontrolu a sledovanie hodnôt vybratých ukazovateľov kvality vody, v prípade
zistených nedostatkoch urobiť nevyhnutné opatrenia na ich odstránenie,

-

zabezpečiť odborný dohľad prostredníctvom odborne spôsobilej osoby,

-

viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu,

-

udržiavať a zvyšovať odbornú úroveň svojich zamestnancov,

-

zabezpečiť archivovanie údajov z prevádzkovej evidencie najmenej počas desiatich rokov,

-

hospodárne nakladať s finančnými prostriedkami získanými z úhrad za dodávku vody,

-

prevádzkovateľ vodovodu je oprávnený požadovať od odberateľa, aby na vlastných
zariadeniach vykonal na vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú potrebné na bezpečnú
a spoľahlivú prevádzku verejného vodovodu, inak odberateľ zodpovedá za škodu, ktorú tým
spôsobil,

-

osoby poverené prevádzkovateľom sú oprávnené vstupovať v nevyhnutnom rozsahu na
cudzie pozemky a do cudzích objektov na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného
vodovodu, údržby, výmeny, vykonania kontrolného merania množstva a kvality vody,
zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a na kontrolu činností a monitoringu
v ochranných pásmach vodného zdroja,

-

odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce
bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu,

-

prevádzkovateľ je povinný pri údržbe verejného vodovodu, pri ktorom je nutné vstúpiť na
súkromný pozemok počínať si tak, aby nespôsobil škodu na nehnuteľnostiach, a ak sa jej
nedá vyhnúť, aby ju obmedzil na najmenšiu možnú mieru. Po skončení nevyhnutých práce je
prevádzkovateľ povinný uviesť nehnuteľnosť do pôvodného stavu,

-

ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku výkonu oprávnení prevádzkovateľa verejného
vodovodu alebo z dôvodu určenia pásma ochrany obmedzený v obvyklom užívaní
nehnuteľnosti, má právo na primeranú náhradu na nútené obmedzenie užívania
nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť u vlastníka verejného
vodovodu do jedného roka odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania nehnuteľnosti. Ak
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vlastník verejného vodovodu nevyhovie nároku alebo je nečinný, môže vlastník
nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do 6 mesiacov odo dňa, keď uplatnil nárok
u vlastníka verejného vodovodu.
§5
Nútená správa
Ak to vyžaduje verejný záujem a ak je to v záujme ochrany zdravia ľudí, ochrany zdravia
zvierat a ochrany životného prostredia, obvodný úrad môže vyhlásiť nútenú správu, ak vlastník
verejného vodovodu, ktorý je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody, túto povinnosť
si neplní.
Obvodný úrad rozhodne, ktorý prevádzkovateľ v rámci nútenej správy preberá na čas
nevyhnutnej potreby správu verejného vodovodu. Túto správu obstaráva prevádzkovateľ v rámci
nútenej správy na náklady povinného vlastníka verejného vodovodu, za ktorého tieto povinnosti
plní.
Čl. II
§6
Vodovodné prípojky
Odberateľom vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke
vody s vlastníkom alebo prevádzkovateľom verejného vodovodu, a ktorá odoberá vodu z verejného
vodovodu na účely konečnej spotreby.
Vodovodná prípojka je úsek potrubia od miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver
vody pre pripojený objekt alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla, ak je osadené. Vodovodnou
prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je
pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je opatrená meradlom (vodomerom). Meradlo
umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu. Umiestnenie meradla
na vodovodnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu. Obec stanovuje bezodplatne
technické podklady na zriaďovanie a odstraňovanie vodovodnej prípojky.
Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila vodovodnú prípojku na svoje
náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu. Pri zmene vlastníka
nehnuteľnosti prechádza toto vlastníctvo vodovodnej prípojky na nového majiteľa. Na zriadenie
vodovodnej prípojky sa vyžaduje povolenie drobnej stavby.
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Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnej
prípojke, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov
prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebne úpravy na vodovodnej prípojke (vybudovať šachtu
na osadenie vodomeru).
Vlastník vodovodnej prípojky je povinný:
-

zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu
vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou
vo verejnom vodovode,

-

po vybudovaní novej vodovodnej prípojky, poprípade opravy už vybudovanej prípojky, ak
prišlo k rozkopávke cestnej komunikácie a chodníka túto uviesť do pôvodného stavu na
vlastné náklady,

-

zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady,

-

odstrániť na vlastné náklady pripojenie na verejnom vodovode spôsobom určeným
prevádzkovateľom verejného vodovodu,

-

vlastník vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie, je povinný
umožniť prístup hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu. Veliteľ zásahu je povinný
dodatočne nahlásiť vlastníkovi vodovodnej prípojky a vlastníkovi verejného vodovodu čas,
miesto a množstvo odobranej vody.
§7
Podmienky pripojenia sa na verejný vodovod
Odberateľ sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe písomnej žiadosti.

Nehnuteľnosť alebo objekt možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou
s písomným súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu, v odôvodnených prípadoch môže byť
vydaný súhlas na vybudovanie jednej vodovodnej prípojky pre viac nehnuteľností, prípadne viac
vodovodných prípojok pre jednu nehnuteľnosť alebo objekt.
Postup pri zriaďovaní vodovodnej prípojky a pripojenie sa na verejný vodovod je nasledovný:
-

fyzická alebo právnická osoba doručí na obecný úrad vypísanú „Žiadosť o pripojenie na
verejnú kanalizáciu a vodovodu“, ktorá je uvedená v prílohe č. 1

-

k žiadosti priloží kópiu listu vlastníctva k nehnuteľnosti a kópiu mapy katastrálneho územia.
Uvedené dokumenty si zabezpečí na vlastné náklady,

-

zakreslenie situačného plánu pripojenia nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.
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Na základe tejto žiadosti Obecný úrad v Kľačanoch vydá žiadateľovi stanovisko k doručenej
žiadosti v lehote stanovej príslušnými zákonom.
Vlastník (prevádzkovateľ) vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak
žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia, ktoré má určené
vlastníkom, alebo prevádzkovateľom.
Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod špeciálne požiadavky na dodávku vody
(napr. tlak, odlišnú kvalitu vody, čas dodávky vody), ktoré presahujú možnosti dodávky verejným
vodovodom, môže vlastník verejného vodovodu odmietnuť splnenie týchto podmienok. Ak to
technické podmienky vodovodu umožňujú, so súhlasom vlastníka verejného vodovodu si žiadateľ
o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť
vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.
Vlastník (prevádzkovateľ) verejného vodovodu uzatvorí zmluvu o dodávke vody ak:
a) žiadateľ

o pripojenie

na

verejný

vodovod

spĺňa

technické

podmienky

určené

prevádzkovateľom,
b) kapacita verejného vodovodu to umožňuje.
§8
Pásma ochrany verejných vodovodov
Pásmo ochrany verejného vodovodu je priestor v bezprostrednej blízkosti verejného
vodovodu. Slúži k bezprostrednej ochrane verejných vodovodov pred poškodením a na
zabezpečenie prevádzkyschopnosti.
Pásma ochrany sú vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho
pôdorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany:
-

1,5 m pri verejnom vodovode do priemeru 500 mm,

-

2,5 m pri verejnom vodovode nad priemer 500 mm.

Pásmo ochrany určuje rozhodnutím okresný úrad na základe žiadosti vlastníka verejného vodovodu.
Pri vydávaní rozhodnutia sa prihliada na technické možnosti riešenia pri súčasnom zabezpečení
ochrany verejného vodovodu a na technicko-bezpečnostnú ochranu záujmov dotknutých osôb.
V pásme ochrany je zakázané:
-

vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia,
alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by
ohrozili ich technický stav,

-

vysádzať trvalé porasty,

-

umiestňovať skládky,
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vykonávať terénne úpravy.

-

Vlastník verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľ je povinný na základe žiadosti
poskytnúť žiadateľovi údaje o možnom strete jeho zámeru s pásmom ochrany do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti.
Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb
v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje
náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného
vodovodu majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácií alebo inej stavbe. Tieto práce môže
vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu, prípadne prevádzkovateľa.
§9
Dodávka vody
Vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odoberať len na účely dohodnuté v zmluve
o dodávke vody. Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z verejného
vodovodu do vodovodnej prípojky, ak nie je dohodnuté inak. Vlastník verejného vodovodu alebo
prevádzkovateľ verejného vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknutý nedostatkom
tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti, pri
prerušení dodávky elektrickej energie, alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený
dodávku vody obmedziť alebo prerušiť. Dôvody na prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody je
uvedený v § 32 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciach.
§ 10
Určenie množstva vody dodanej verejným vodovodom
Meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník verejného
vodovodu svojím meradlom (vodomerom). Množstvo dodávanej vody je stanovené v zmysle § 29
Zákona č. 442/2002 Z.z. a určí sa odpočtom z meradla odberateľa (stav vodomera umiestneného na
vodovodnej prípojke).
V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla stanoví sa spotreba vody
smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 Vyhlášky č. 397/2003 Z.z. alebo
na základe osobitého výpočtu (z aritmetického priemeru odberu vody za rovnaké obdobie
predchádzajúceho roka), takto zistené množstvo vody je podkladom na stanovenie ceny za odber
vody.

V obci Kľačany sa odpis stavu

skutočne odobratého množstva vody vykonáva

u jednotlivých odberateľov vody dvakrát v roku a to v polročných intervaloch.
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Odpis vody vykonáva pracovník na to určený. Pre každého odberateľa vody je vedená
„Evidenčná karta vodomeru č........“. Evidenčná karta je zobrazená v prílohe č. 2 tohto VZN,
Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti údajov z meradla alebo zistí poruchu na meradle,
má právo požiadať vlastníka (prevádzkovateľa) verejného vodovodu o jeho preskúšanie. Vlastník
verejného vodovodu (obec Kľačany) je povinný do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť
preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok preskúšania sa neodkladne písomne
oznámi odberateľovi. Postup pri zistení nefunkčnosti meradla:
a) ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla
odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil škodu na meradle, náklady spojené
s výmenou alebo opravou hradí odberateľ,
b) žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote
vodné. Ak nemožno presne zistiť množstvo odberu vody za čas poruchy meradla, vypočíta
sa množstvo odberu vody za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa odberu vody
v porovnateľnom období minulého roku. Ak ide o nový odber alebo zmenu v odberových
pomeroch, podľa množstva dodávanej vody v nasledujúcom porovnateľnom období,
prípadne iným spôsobom dohodnutým s odberateľom,
c) ak príde k poškodeniu vodomeru bez zavinenia odberateľa, ktoré odberateľ riadne nahlásil
dodávateľovi, úhradu nákladov na výmenu vodomera vykoná dodávateľ.
§ 11
Poplatok za vodu (vodné)
Odberateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely spotreby
vody z verejného vodovodu. Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ vodné. V obci
Kľačany odberateľ vody platí vodné obci ako vlastníkovi verejného vodovodu. V prípade, že
odberateľ nie je konečný spotrebiteľ, vzniká konečnému spotrebiteľovi povinnosť, aby za odobraté
množstvo vody zaplatil odberateľovi rozpočítanú čiastku.
Právo na vodné vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom.
Ak nie je osadené meradlo, právo na vodné vzniká vtokom vody do hlavného uzáveru pripojeného
na pozemku alebo stavby, prípadne do uzáveru hydrantu, výtokového stojanu, plniaceho miesta
alebo hadicového zariadenia, v takomto prípade sa vodné stanoví smernými číslami.
Cenu za 1 m3 dodanej vody stanovuje osobitný predpis. Maximálne cena je stanovená
úradom pre reguláciu sieťových odvetví a obecným zastupiteľstvom a táto cena nesmie byť
prekročená.
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Cena vody

pre fyzické a právnické osoby odobratej z verejného vodovodu v obci

Kľačany je navrhovaná na začiatku nového účtovného roka a je schvaľovaná Obecným
zastupiteľstvom, ktoré na svojom zasadnutí prijme uznesenie o výške ceny vody za 1 m3.
Dodávateľ vystaví na odobraté množstvo vody faktúru za príslušné odpočtové obdobie, ktorú
doručí odberateľovi. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. Spôsob úhrady je možné
vykonať v hotovosti na obecnom úrade, prevodným príkazom z účtu, poštovou poukážkou.
V prípade omeškania úhrady faktúry bude odberateľovi účtovaný poplatok za omeškanie vo výške
0,1 % za každý deň omeškania platby. Ak odberateľ neuhradí faktúru, bude mu doručená písomná
upomienka. V prípade dlhodobého neuhrádzania faktúr za odber vody dodávateľ preruší dodávku
vody pre odberateľa a pohľadávku

bude vymáhať v zmysle platných zákonov a predpisov.

Námietku voči fakturovanej výške vodného môže uplatniť odberateľ do 7 dní od doručenia
dodávateľskej faktúry.
§ 12
Povinnosti odberateľa vody
Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využívať dodanú vodu
verejného vodovodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel a ani odovzdávať vodu ďalšiemu
odberateľovi.
Odberateľ je povinný:
-

dodržiavať podmienky ustanovené v zmluve, ktorá je súčasťou tohto VZN (príloha č. 3).

-

v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na
nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod na účely zabezpečenia spoľahlivej funkcie
verejného vodovodu, zistenia stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo
vykonania kontrolného merania množstva a kvality pitnej vody, ako aj zistenia stavu
vodovodnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi súčinnosť,

-

oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať
vplyv na zmeny v zásobovaní vodou,

-

oznámiť prevádzkovateľovi poruchu na vodovodnej prípojky vrátane poruchy na meradle,

-

dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu, alebo k inému zásahu na
meradle,

-

neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne
vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené,

-

oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody,
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-

oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na verejný vodovod,

-

odberateľ nesmie používať pitnú vodu na iné účely ak je to nevyhnutné na zabezpečenie
zásobovania pitnou vodou v obci v čase jej nedostaku.
§ 13
Neoprávnený odber vody
Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je:

-

odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,

-

odber pred meradlom alebo odber po odstránení meradla,

-

odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva
alebo zaznamenáva menší, ako je skutočný,

-

odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej
manipulácii,

-

za neoprávnený odber môže obec pokutovať odberateľa pokutou, ktorú určí osobitným
predpisom. Túto pokutu môže vyrubiť i opakovane, ak sa tento odber bude opakovať
s úmyslom takýto odber vykonávať,

-

odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne.

Kto neoprávnené odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu
prevádzkovateľovi verejného vodovodu podľa § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
§ 14
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
Vlastník verejného vodovodu môže prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody
z verejného vodovodu:
a) z dôvodu mimoriadnej situácie,
b) pri poruche na verejnom vodovode, vodovodnej prípojke,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania vodou,
f) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo
verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na
majetku,
11

g) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody,
h) ak neumožní odberateľ vlastníkovi – správcovi prístup k meradlu alebo vodovodnej
prípojke,
i) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky,
j) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojom zariadení na vodovodnej
prípojke v lehote stanovenej správcom (nesmie byť kratšia ako 3 dni),
k) pri preukázaní neoprávneného odberu vody,
l) v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia
alebo obmedzenia dodávky vody a zabezpečiť náhradný zdroj vody pre odberateľov.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť
obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu

najmenej 15 dní vopred
s uvedením doby trvania

vykonania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác.
V prípade, že prišlo k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky vody z verejného vodovodu
zapríčinenej odberateľom a to z príčin stanovených v § 32 ods. 1 písmeno g) až n) a ods. 6, zákona
č. 442/2002 Z.z. hradí s tým spojené náklady odberateľ.
§ 15
Kvalita vody z verejného vodovodu
a) surová voda je voda odobratá z povrchových alebo podzemných vodných zdrojov na účely
úpravy na pitnú vodu,
b) surová voda musí spĺňať v mieste odberu pred jej dopravou na miesto úpravy požiadavky na
jej kvalitu vo väzbe na štandardné metódy úpravy povrchovej vody a podzemnej vody na
pitnú,
c) vlastník, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality
surovej vody, vykonávanie odberu vzoriek takejto vody v mieste odberu a vykonávanie ich
rozboru.
Kvalite pitnej vody je:
a) pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú
bezchybnosť pitnej vody ustanovený osobitným predpisom STN 75 7111 v súlade
s vyhláškou ML VH SR č. 154/1978 Zb. a č. 15/1989 Zb.,
b) vlastník, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality
vody odobranej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy
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k odberateľom. Zistené výsledky odovzdávať príslušnému orgánu na ochranu zdravia
obyvateľov.
c) vlastník, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť pravidelný odber vody
na rozbory parametrov kvality vody, obec Kľačany zabezpečuje kvalitu vody dezinfekciou
surovej vody a kontrolu kvality zabezpečí prostredníctvom externej dodávateľskej firmy
uzatvorením zmluvy o dielo, v ktorej sú stanovené podmienky vykonávania tejto činnosti.
Čl. III
§ 16
Záverečné ustanovenie
1. Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje na
zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
2. Vlastník – prevádzkovateľ verejného vodovodu (obec Kľačany) je povinný uzatvoriť
písomnú zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu s fyzickými a právnickými
osobami na základe tohto všeobecne záväzného nariadenia. Všeobecne záväzné
nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa: 28.6.2013 uznesením číslo
a zároveň týmto dňom nadobúda účinnosť.

Ing. Emília Cvíčelová
starostka obce

Podmienky zverejnenia
Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli
a webovej stránke obce:
Schválené obecným zastupiteľstvom:
Účinnosť nadobúda dňa:

Dátum
13.6.2013
28.6.2013
20.7.2013
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Príloha č. 1
ŽIADOSŤ O PRIPOJENIE NA VEREJNÚ KANALIZÁCIU A VODOVODU

Evidenčné číslo:
Žiadateľ (vlastník nehnuteľnosti): ...........................................................................................................
Adresa:..........................................................................................PSČ .................... Tel. číslo.....................
Žiadam o pripojenie nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu v obci ................................................................
ulice: .............................................................................................č.d. .............................PSČ......................
par.číslo.......................................k.ú..............................................................................................................
Prípojku žiadam pre nehnuteľnosť (rodinný dom, bytový dom, chatu, občiansku vybavenosť a pod.)
........................................................................................................................................................................
Vodomer na obecný a vlastný vodný zdroj (studňu) navrhujem umiestniť ( v šachte mimo domu, v dome
Údaje o nehnuteľnosti:
Bytové jednotky - počet

Záhrada v m2

osôb

bytov

Ostatná plocha v m2
zastavené

nezastavané

Súčasne objednávam (v prípade kladného vybavenia):
1. Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
2. Odvádzanie dažďových vôd z nehnuteľnosti*)
3. Montáž vodomera na obecný a vlastný vodný zdroj *)
Faktúru žiadam zaslať:
na adresu.................................................................................................. PSČ....................................
Prílohy:
1. Kópia listu vlastníctva (príp. výpis stiahnutý z katasterportálu), katastrálna mapa
2. Zmluva o odvádzaní vôd do verejnej kanalizácie
3. Výkres pripojenie a revíznej šachty
4. Povolenie obce na drobnú stavbu, ktoré môže byť doložené pri kontrole kanalizačnej prípojky
Vodné a stočné sa bude účtovať od dátumu............................................
Údaje o meradle na kanalizáciu a vodovod v deň pripojenia na
kanalizáciu a vodovod
č. meradla
stav v m3
VODOVOD
1.
1.
KANALIZÁCIA
2.

2.

*) Nehodiace sa prečiarknite!
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Výkres pripojenia na verejnú kanalizáciu, rozmer revíznej šachty a jej umiestnenia,
výkres vodovodnej šachty, vyznačenie montáže vodomera na obecný a vlastný zdroj:
(vyhotoví žiadateľ)
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Dolupodpísaný žiadateľ sa zaväzuje, že pri odvádzaní odpadových vôd cez revíznu kanalizačnú
šachtu s priemerom menším ako 1 000 mm, nebude požadovať obec Kľačany, aby v prípade
„upchatia“, príp. inej poruchy kanalizačnej prípojky problém riešila, pričom minimálny priemer revíznej
šachty musí byť 400 mm.
...................................... neschvaľuje priame odkanalizovanie suterénnych priestorov.
Žiadateľ prehlasuje, že odobratú vodu z obecného a vlastného zdroja vypúšťa – nevypúšťa *)
do verejnej kanalizácie.

Dátum ...............................................

Podpis žiadateľa .........................................................

Záznam preberajúceho technika:

Pripojenie DN ....................................... Revízna šachta ......................Materiál...................................

stav meradla ........................................ vlastný zdroj ............................................................................
iné..............................................................................................................................................................

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

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

dátum

Podpis technika

Vyjadrenie k pripojeniu
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Dátum .........................................

...................................................
za obec

*) nehodiace sa prečiarknite!
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Príloha č. 2

EVIDENČNÁ KARTA VODOMERU č.............................

Odberateľ:..............................................................................
Adresa: ................................................................................
Obec:

KĽAČANY

Podpis
Ku dňu

Počiatočný
stav

Konečný
stav

Spotreba
v m3
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Zaplatené v
€

spotrebiteľ

výberca

