Všeobecne záväzné nariadenie obce Pušovce
č. 4/2016 zo dňa 06.12.2016
o verejnom vodovode
Obecné zastupiteľstvo obce Pušovce v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 442/2002 Z.
z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Pušovce toto
všeobecne záväzné nariadenie.
Čl. 1
Vymedzenie základných pojmov
1) Verejným vodovodom je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich
hromadené zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou.
2) Hromadným zásobovaním vodou je zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého
priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody.
3) Vodovodná prípojka je úsek potrubia od miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre
pripojený objekt alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla, ak je inštalované. Ak je vodovodná prípojka
pripojená na verejný vodovod cez odbočenie s uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou
verejného vodovodu.
4) Odberateľom vody (ďalej len „odberateľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má
uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom obecného vodovodu.
5) Miesto pripojenia vodovodnej prípojky určí prevádzkovateľ verejného vodovodu.
6) Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady. Ak je vlastník
nehnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníka nehnuteľnosti vlastníctvo
vodovodnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti.
7) Meradlo je zariadenie určené na meranie odobratej vody a je umiestnené na vodovodnej prípojke,
ktorá je súčasťou verejného vodovodu.
Článok 2
Vlastníctvo a prevádzkovanie verejného vodovodu
1) Vlastníkom verejného vodovodu ukončeného, nachádzajúceho sa v obci, je Obec Pušovce.
2) Prevádzkovateľom verejného vodovodu vo vlastníctve obce je Obec Pušovce.
3) Práva a povinnosti prevádzkovateľa verejného vodovodu upravuje zákon číslo 442/2002 Z. z. o
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o
regulácii v sieťových odvetviach.
Článok 3
Podmienky pripojenia na verejný vodovod
1) Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe
žiadosti a písomnej zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu. Vzor
žiadosti je uverejnená v prílohe č.1
2) Vlastník verejného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa
technické podmienky určené prevádzkovateľom týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na
verejný vodovod vrátane technických podmienok na umiestnenie meradla.
3) Nehnuteľnosť alebo objekt možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S
písomným súhlasom vlastníka verejného vodovodu možno v odôvodnených prípadoch vybudovať jednu
vodovodnú prípojku pre viac nehnuteľností, prípadne viac vodovodných prípojok pre jednu

nehnuteľnosť alebo objekt.
4) Vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak žiadateľ o
pripojenie na verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na verejný vodovod.
5) Vlastník vodovodu prerokuje podľa potreby alebo minimálne raz za polrok s poslancami obce pri
Obecnom zastupiteľstve obce Pušovce Plán opráv a investícií verejného vodovodu na nasledujúci rok.
Článok 4
Dodávka vody
1) Vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odoberať len na účely dohodnuté v zmluve o dodávke
vody.
2) Dodávka vody kvalitou a množstvom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do vodovodnej
prípojky, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak.
3) Prevádzkovateľ verejného vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku
vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimoriadnej udalosti pri prerušení
elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ oprávnený dodávku vody obmedziť
alebo prerušiť.
Článok 5
Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu
1) Neoprávneným odberom 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 alebo
zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
d) odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej manipulácii,
e) odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
f) odber bez súhlasu prevádzkovateľa,
g) odber bez úhrady vodného stanoveného vlastníkom verejného vodovodu v určenej lehote.
2/ Neoprávnený odberateľ vody z verejného vodovodu je povinný nahradiť spôsobenú škodu
prevádzkovateľovi verejného vodovodu.
Článok 6
Povinnosti odberateľa a vlastníka vodovodnej prípojky
1) Odberateľ je povinný:
a) dodržiavať podmienky ustanovené v tomto VZN a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej
zmluvy s prevádzkovateľom verejného vodovodu,
b) 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 vody , ako aj zistenia technického stavu vodovodnej prípojky a poskytnúť
prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť,
c) oznámiť prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na
zmeny v zásobovaní vodou,
d) bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej prípojke vrátane poruchy na
meradle,
e) dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému neoprávnenému
zásahu na meradle,
f) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne vykonať
opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené,
g) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu,
h) oznámiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
pripojenej na verejný vodovod.

Článok 7
Ochrana verejného vodovodu
1) Každý je povinný počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod a jeho
zariadenia a nenarušil jeho prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych
činností súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu, inak zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil.
2) Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný dbať na to, aby užívaním nehnuteľnosti
nepoškodzoval a nenarušil prevádzku verejného vodovodu, najmä ich podzemných vedení. Vlastník
nehnuteľnosti, jej správca alebo užívateľ je povinný udržiavať porasty na pozemkoch v pásme ochrany
verejného vodovodu tak, aby neohrozili bezpečnosť a spoľahlivosť verejného vodovodu.
3) Na zariadeniach verejného vodovodu nemožno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu
prevádzkovateľa verejného vodovodu.
4) Vykonať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to
prevádzkovateľom určené.
5) Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod
alebo verejným vodovodom.
Článok 8
Vodné
1) Konečný spotrebiteľ vody (ďalej len „konečný spotrebiteľ“) je fyzická osoba alebo právnická osoba,
ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby vody z verejného vodovodu.
2) Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ vlastníkovi verejného vodovodu vodné.
3) Právo na vodné vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom.
4) Cenu za 1 m3 dodanej vody prerokuje obecné zastupiteľstvo každoročne na základe rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
5) Vlastník verejného vodovodu je povinný predložiť odberateľovi výpočet vodného.
6) Vodné pri požiarnom zásahu hradí hasičská jednotka podľa nahlásenia veliteľa zásahu.
Článok 9
Určenie množstva vody dodanej verejným vodovodom
1) Meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník verejného vodovodu
svojim meradlom. Ak nie je množstvo vody merané, stanoví sa množstvo dodanej vody smernými
číslami spotreby vody uvedené vo Vyhláške MŽP SR č. 209/2013 Z. z. . Takto zistené množstvo
dodanej vody je podkladom na vyúčtovanie vodného.
2) Odberateľ každoročne najneskôr do 31.03. poskytne údaj obci o počte osôb, ktoré trvale bývajú alebo
používajú verejný vodovod na odbernom mieste odberateľa.
3) Opravy a údržbu meradla je povinný vykonať vlastník meradla(obec) na vlastné náklady.
Článok 10
Správne delikty
1) Obec môže uložiť pokutu do 3.319,00 Eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na
podnikanie za porušenie všeobecného záväzného nariadenia vydaného na dočasné obmedzenie alebo
zákaz užívania vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v
obci v čase jej nedostatku.
2) Za opakované protiprávne konanie uvedené v bode 1 možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku
hornej hranice pokuty uvedenej v tomto bode.
3) Výnosy z pokút uložených obcou sú príjmom rozpočtu obce.

Článok 11
Priestupky
1) Priestupku na úseku verejného vodovodu sa dopustí:
a) vlastník vodovodnej prípojky za meradlom, ak neodstráni poruchu na vodovodnej prípojke na svoje
náklady spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,
b) vlastník vodovodnej prípojky za meradlom, ak nezabezpečí, aby sa vodovodná prípojka vybudovala
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.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
1) Toto VZN obce Pušovce č. 4/2016 o verejnom vodovode bolo schválené obecným zastupiteľstvom
dňa 06.12.2016 uznesenie č. 124/2016 a nadobúda účinnosť od 01.01.2017.

Ján Namešpetra
starosta obce

Návrh VZN zverejnený na úradnej tabuli obce Pušovce dňa : 18.11.2016
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Príloha č. 1

Obec Pušovce
Obecný úrad Pušovce 14
082 14 Pušovce

V ................................, dňa .......................

VEC :
Žiadosť o pripojenie na verejný vodovod

Žiadateľ :
Meno a priezvisko, titul: ..............................................................................................................
Adresa trvalého pobytu: ...............................................................................................................
Adresa odberného miesta: ............................................................................................................
Počet osôb prihlásených na trvalom pobyte na odbernom mieste: ..............................................
týmto podľa § 22 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov žiadam obec Pušovce o pripojenie na verejný vodovod.
Podľa Článku 3 ods. 2 Všeobecne záväzného nariadenia obce Pušovce č. 4/2016 o verejnom
vodovode a podpísanej Zmluvy o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu budem
odberateľom vody a preberám plnenie povinností za všetkých členov spoločnej domácnosti:
(uviesť meno, priezvisko, vzťah k odberateľovi)
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Poučenie: Odberateľ je povinný sám si vypísať túto žiadosť a pravdivo uviesť všetky skutočnosti
rozhodujúce pre výpočet vodného.

.....................................
podpis žiadateľa

