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                  VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

                                  číslo: 3/2019 
 

o verejných vodovodoch a miestnom poplatku za odber vody 

                                  na území obce DVORNÍKY 

 

 

 

 

Obec Dvorníky 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. 1zákona 

č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a kanalizácii v znení neskorších predpisov v y d á v a  pre územie obce 

Dvorníky. 

 

 

Návrh VZN zverejnený:                                                                   03. 09. 2019           

 

Schválené Obecným zastupiteľstvom obce Dvorníky dňa:             18. 09. 2019   

 

Nadobúda účinnosť dňa:                                                                  01. 01. 2020 
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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 Dvorníky. 

Cieľom VZN je stanovenie: 

• podmienok prevádzkovania verejného vodovodu v obci Dvorníky 

• 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 m3vody, 

• 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 predpisu, 

• verejné vodovody sa zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme najmä na účely hromadného 

zásobovania obyvateľov pitnou vodou, 

• voda vo verejnom vodovode musí spĺňať požiadavky na kvalitu pitnej vody, ak orgán 

na ochranu zdravia ľudí nerozhodne inak, 

• verejný vodovod musí byť navrhnutý a vybudovaný v súlade s poznatkami technického 
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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 Dvorníky ako právnická osoba je vlastníkom a prevádzkovateľom verejného vodovodu 

v obci Dvorníky, 

• obec Dvorníky 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, 

• verejný vodovod je tvorený: 

a) studňou podzemnej vody 

b) vodojemom 

c) vodovodným rozvodným potrubím, ktoré je vo všetkých častiach obce, 

 

§ 4 

Povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu 

Obec Dvorníky ako vlastník a zároveň aj prevádzkovateľ verejného vodovodu má povinnosti 

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

• zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody, 

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

• zabezpečiť prevádzkyschopnosť a údržbu všetkých objektov tvoriacich verejný vodovod(objekt 

studne, vodojemu a tiež rozvody vody) na náklady obce z obecného rozpočtu, 

• zabezpečiť ochranu vodovodu proti zamrznutiu, 

• zabezpečiť ochranu vodovodu pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou 

koróziou, 

• zabezpečiť 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), 

• 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, 
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• zabezpečiť kontrolu a sledovanie hodnôt vybratých ukazovateľov kvality vody, v prípade 

zistenia nedostatkov 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. 

 Ďalej je  prevádzkovateľ verejného vodovodu: 

• 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, 

• odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť 

a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu, 

• 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 vlastník verejného vodovodu nevyhovie 

nároku alebo je nečinný, môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje právo na súde do  6 

 mesiacov odo dňa, keď uplatnil nároku vlastníka verejného vodovodu. 

• 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 monitoring v ochranných pásmach vodného 

zdroja, 

 

§ 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 
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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 alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi. 

Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s 

vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná 

prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzáverom. Pripojenie na 

rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodná prípojka nie je 

súčasťou verejného vodovodu.  Privádza sa ňou voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo 

do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa 

osobitného predpisu. Na zriadenie vodovodnej prípojky sa vyžaduje povolenie drobnej stavby. 

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.  

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 
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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 

verejný vodovod obce  Dvorníky“, ktorá je uvedená ako príloha č. 1 

• doklad preukazujúci vlastnícky vzťah k pripájajúcej nehnuteľnosti. 

• nájomná zmluva a úradne overený súhlas vlastníka nehnuteľnosti s pripojením 

 

Na základe tejto žiadosti Obecný úrad v Dvorníkoch vydá v zmysle Vyhlášky č. 276/2012 

žiadateľovi stanovisko k doručenej žiadosti v lehote do 30 pracovných dní. Na základe doručenia 

oznámenia o splnení podmienok stanovených prevádzkovateľom je tento  povinný predložiť 

zmluvu o dodávke pitnej vody do 5 pracovných dní odberateľovi. Plynulá dodávka pitnej vody bude 

prevádzkovateľom zabezpečená do 7 pracovných dní odo dňa doručenia podpísanej zmluvy 

o dodávke vody odberateľom –ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

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 
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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, 

• 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. 
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§ 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 sú 

v zmysle § 32 zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách bližšie popísané v § 

14 tohto nariadenia. 

 

§ 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 § 29Zákona 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. v znení 

neskorších zmien 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 Dvorníky sa odpis stavu skutočne odobratého množstva vody vykonáva 

u jednotlivých odberateľov vody jedenkrát v roku. 

Odberateľ je povinný si nahlásiť stav vodomeru podľa pokynov obecného úradu, prípadne odpis 

vody uskutočňuje zamestnanec obce, ktorý je na to určený starostom obce. Pre každého odberateľa 

vody je vedená, Evidenčná karta vodomeru. 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 Dvorníky) 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. 
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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) 

Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ vodné. Odberateľ je v zmysle § 6 fyzická 

osoba alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely spotreby vody z verejného vodovodu. 

Konečný spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoberá vodu na účely konečnej 

spotreby alebo od odberateľa vody. V obci Dvorníky odberateľ vody platí vodné obci ako 

prevádzkovateľovi 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 

m3dodanej vody stanovuje osobitný predpis. Maximálna cena je pre príslušné regulačné obdobie 

stanovená úradom pre reguláciu sieťových odvetví Potvrdením o cene č. 0628/2017/V-PC, kde je 

max. cena 0,8512 €/m³.  Pri dodržaní cenovej regulácie Obec Dvorníky ako prevádzkovateľ 

verejného vodovodu na začiatku nového účtovného roku stanovuje novú cenu vody pre fyzické 

a právnické osoby vo výške 0,80 €/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 doručená písomná upomienka a účtovaný poplatok 

2,30 Eur. Ak odberateľ neuhradí faktúru ani do 7 dní po prebratí upomienky, dodávateľ preruší 

dodávku vody pre odberateľa a pohľadávku bude vymáhať v zmysle platných zákonov a predpisov. 

Sankcie za prerušenie dodávky vody sú vo výške 33 Eur a za opätovné pripojenie vo výške 33 Eur. 

Námietku voči fakturovanej výške vodného môže uplatniť odberateľ do 7 dní od doručenia 

dodávateľskej faktúry. 
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§ 12 

Povinnosti odberateľa vody 

Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využívať dodanú vodu z 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. 2, 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, 

• neodkladne 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, 

• 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 nedostatku. 

 

§ 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 
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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) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody, 

g) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo verejnom 

vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na majetku, 

h) ak zariadenie odberateľa alebo spôsob odberu vody je v rozpore s dohodnutými technickými 

podmienkami tak, že môže ohroziť zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, prípadne spôsobiť 

neprípustné technické alebo technologické zmeny v dodávke vody,  

i) ak neumožní odberateľ vlastníkovi – správcovi prístup k meradlu alebo vodovodnej prípojke, 

j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky  

k) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojom zariadení na vodovodnej 

prípojke v lehote stanovenej správcom (nesmie byť kratšia ako 3 dni), 

l) pri preukázaní neoprávneného odberu vody, 

m) v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti, 

n) v prípade neplnenia iných povinností odberateľom, ktoré vyplývajú zo Zákona o verejných 

 vodovodoch , zo všeobecne záväzných právnych predpisov, z prevádzkového poriadku alebo zo 

 zmluvy o dodávke pitnej vody 

Prevádzkovateľ je povinný oznámiť odberatelovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo 

prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu podľa písm. f) až n) a podľa písm. f) . 
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Prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody alebo odvádzanie 

odpadových vôd bez predchádzajúceho upozornenia iba podľa odseku 1 písm. a) až c) a písm. e). 

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 najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo 

prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu 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. 

Požiadavky na  kvalitu surovej vody sú stanovené osobitným predpisom (Vyhláška MŽP č. 

636/2004  Z. z.) 

Kvalita pitnej vody je: 

a) pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezchybnosť 

pitnej vody ustanovenú osobitným predpisom  - NV SR č. 354/2006 v znení neskorších zmien 

b) vlastník, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody 

odobranej z vodného zdroja počas jej odberu, akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľom. 

Zistené výsledky odovzdávať príslušnému orgánu na ochranu zdravia obyvateľov. Rozsah 

kontroly kvality pitnej vody je stanovený osobitným predpisom (Vyhláška  MZ č. 247/2017 Z. z. 

v znení neskorších zmien) 

c) vlastník, prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný zabezpečiť pravidelný odber vody 

na rozbory parametrov kvality vody, obec Dvorníky 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 
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§ 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 Dvorníky) je povinný uzatvoriť písomnú 

zmluvu o dodávke vody z verejného vodovodu s fyzickými a právnickými osobami na základe 

tohto všeobecne záväzného nariadenia.  

3. Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 18. 09. 2019, 

uznesením  č. 41.  

4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2020. 

 

 

V Dvorníkoch, dňa 18. 09. 2019 

 

 

                                                                                                      Maroš Nemeček 
                                                                                                         starosta obce 
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                 Meno a priezvisko žiadateľa                      t.č.                                   e-mail 
 
 
 
                                                                                                        Obec Dvorníky 
                                                                                                        Obecný úrad 428 
                                                                                                        920 56 Dvorníky 
 
 
 
 
Žiadosť o pripojenie sa na verejný vodovod obce Dvorníky 
 
 
 
Dolupodpísaný /í/ .......................................................................................................................... 

bytom..........................................................................................., týmto žiadam Obec Dvorníky  

o povolenie pripojiť parcelu č. .................................................... na verejný vodovod obce Dvorníky 

. 

Pripojenie žiadam pre nehnuteľnosť (rodinný dom, obytný dom, záhrada, chata, stav. pozemok,iné): 

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

Vodomer bude umiestnený v šachte mimo domu na vlastnom pozemku, v šachte mimo domu na  

cudzom pozemku : ...................................................................... 

 

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

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

                                                                                                          1.    podpis žiadateľa 

                                                            

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

                                                                                                         2.    podpis žiadateľa       

 
Prílohy: 

1. List vlastníctva (postačuje aj starší, ak je platný, vytlačený z www.katasterportal.sk) 
2. Nájomná zmluva a úradne overený súhlas vlastníka nehnuteľnosti s pripojením  (v prípade,    
    žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti.)            
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ZMLUVA  

o dodávke vody z verejného vodovodu do domácností 
 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 
1. Dodávateľ vody :                  Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 
     zastúpená:                              Marošom Nemečkom  -  starostom obce 
     bankové spojenie:                  VÚB, a.s. Trnava, exp. Hlohovec 
     č. účtu:                                   2838267955/0200    
     IBAN:                                    SK92 0200 0000 0028 3826 7955 
     (ďalej len „ dodávateľ “) 
 
2. Odberateľ vody: 
    meno, priezvisko, titul:            .................................................................................. 
 
    adresa odberného miesta ( t.j. domácnosť odberateľa – producenta): Dvorníky ...... 
 
    adresa (trvalého pobytu) na zasielanie písomností: .................................................. 
 
    číslo vodomeru:                        ........................................ 
    (ďalej len „odberateľ “) 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Dodávka vody z verejného  vodovodu na účely  konečnej spotreby vody 
(v domácnosti odberateľa). 

 
Čl. III. 

Určenie množstva dodanej vody 
 

1. Množstvo dodanej vody sa určí: 
a) Odpočtom z meradla dodávateľa (t.j. odpočtom stavu vodomeru umiestneného 

na vodovodnej prípojke) 
b) Smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 vyhlášky 
č.397/2003 Z. z., alebo na základe osobitného výpočtu. 

 
Čl. IV. 

Cena a fakturácia vody (t. j. vodného) 
 

1. Cena za 1 m³ dodanej vody  je v súlade so schválením Úradu regulácie sieťových 
odvetví a následne schválená Obecným zastupiteľstvom v Dvorníkoch pre príslušné 
obdobie. Dodávateľ upovedomí odberateľa o zmenách cien vodného, ako aj  dátumu 
ich platnosti formou informácie na úradnej tabuli . 
Takto zverejnenú cenu sa odberateľ zaväzuje akceptovať.  

2. Úhradu vodného vykonáva odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom za 
príslušné obdobie, prípadne v hotovosti priamo pri odpise vodomeru. 
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3. Splatnosť dodávateľskej faktúry pri jej doručovaní poštou je 14 dní od jej vystavenia 

pokiaľ lehota splatnosti nie je uvedená priamo na faktúre. 
4. V prípade omeškania s úhradou faktúry  dodávateľ  bude odberateľovi účtovať 

poplatok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. 
5. Ak odberateľ neuhradí faktúru  v lehote jej splatnosti, zaplatí dodávateľovi za každú 

odoslanú písomnú upomienku zmluvnú pokutu vo výške 2,30 €. 
 

Čl. V. 
Vypovedanie zmluvy 

 
1. Dodávateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu, ak na strane odberateľa nastanú 

skutočnosti  uvedené v ustanovení § 32 ods.1 písm. g), h), i), j), k), l), m) a n) zákona 
č.442/2002 Z .z.  a tiež v prípade, ak na strane odberateľa bol zistený neoprávnený 
odber vôd  podľa § 25  zákona č.442/2002 Z. z . Výpovedná lehota je 15 dní a začína 
plynúť dňom doručenia písomnej výpovede odberateľovi. 

2. Dodávateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu tiež v prípade, ak nastanú 
skutočnosti, na základe ktorých prestáva byť prevádzkovateľom verejného 
vodovodu. V takomto prípade výpovedná lehota končí posledným dňom 
prevádzkovania verejného vodovodu   dodávateľom. 

 
Čl. VI. 

Podmienky dodávky vody 
 

1. Dodávky vody kvalitou a množstvom v zmysle zákona, je splnená vtokom vody 
z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky. Ak sa rozhodne  dodávateľ osadiť na 
vodovodnú prípojku, z ktorej sa dosiaľ odber vody nemeral, vodomer, je odberateľ 
povinný previesť podľa pokynov a technických noriem a na svoje náklady úpravy 
vnútorného vodovodu, prípadne i vybudovanie vodomernej šachty.  

2. Odberateľ je povinný chrániť vodomer pred poškodením (zvlášť mrazom), vrátane 
plomby a ihneď hlásiť dodávateľovi poruchy, ktoré zistí. Prípadné škody na 
vodomere hradí odberateľ a zodpovedá tiež za stratu a odcudzenie vodomeru. 
Odberateľ musí zaistiť bezpečný prístup k vodomeru pre vykonávanie jeho kontroly, 
odčítania stavu a výmeny, odberateľ musí tiež zabezpečiť v spolupráci s obecným 
úradom, aby nedošlo k zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený. 
Vodomer je majetkom dodávateľa, ktorý prevádza jeho montáž a môže ho 
kedykoľvek na svoje náklady vymeniť. Ustanovenie toho bodu platí aj pre vodomer 
osadený na vlastnom zdroji odberateľa. 

3. Odberateľ je povinný písomne najmenej 14 dní vopred oznámiť dodávateľovi 
ukončenie odberu vody, následne tiež stav vodomeru ku dňu ukončenia odberu 
a súčasne umožniť jeho zamestnancom vykonať konečný odpočet stavu vodomeru, 
vrátane jeho demontáže, ak nie je súčasne riadne prihlásený nový odberateľ.  Na 
základe zistených skutočností  vykoná dodávateľ konečné vyúčtovanie spotreby. Ak 
neoznámi odberateľ ukončenie odberu alebo ak neumožní  vykonanie konečného 
odpočtu, je  povinný zaplatiť vodné až do uzavretia zmluvy s novým odberateľom 
alebo do zastavenia dodávky vody. 

4. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v prípadoch 
uvedených §32 zák. č.442/2002 Z. z.  Dodávateľ  nezodpovedá za škody, ktoré 
vzniknú odberateľovi pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody. 
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5. Dodávateľ je povinný uzatvoriť prívod vody, ak o to požiada odberateľ z dôvodu 
odstránenia poruchy na domovej časti vodovodnej prípojky a ak to technické 
podmienky dodávateľovi umožňujú. 

6. Odberateľ nesmie prepojovať vnútorný vodovod pripojený na verejný vodovod 
s potrubím zásobeným z iného zdroja. 

7. Ak použije odberateľ požiarny obtok vodomeru k iným účelom než  požiarnym 
dodávateľ mu môže vyúčtovať zmluvnú pokutu až do výšky 331,93 € za každý 
zistený prípad. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi každé použitie  
požiarneho obtoku. 

8. Námietku voči fakturovanej výške vodného môže odberateľ uplatniť u dodávateľa do 
7 dní po obdržaní dodávateľskej faktúry. Na žiadosť odberateľa (vo forme 
objednávky) môže byť správnosť vodomeru preskúšaná, však úhradu za vodné je 
odberateľ povinný zaplatiť v stanovenej lehote. Ak sa úradne zistí, že vodomer meral 
v prípustnej tolerancii podľa technickej normy, hradí náklady spojené s demontážou 
vodomeru a s jeho preskúšaním odberateľ. Ak sa zistí, že vodomer je chybný, 
náklady hradí dodávateľ. Spotreba vody bude upravená o zistenú  odchýlku podľa 
„Protokolu o úradnom preskúšaní vodomeru“. 

9. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa využívať dodanú vodu z verejného 
vodovodu na iný účel, než je účel uvedený v tejto zmluve (t. j. len pre potrebu svojej 
domácnosti) a taktiež nesmie odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi. Na iný účel 
môže použiť dodanú vodu len na základe predchádzajúceho súhlasu dodávateľa. Ak 
nesplní odberateľ túto povinnosť, dodávateľ je oprávnený vyúčtovať mu tzv. 
pravdepodobný odber za rozhodné obdobie, ktorý vypočíta podľa všetkých jemu 
dostupných skutočností.  

10. Ak vykoná odberateľ také opatrenia, aby vodomer odber nezaznamenával, alebo ho 
zaznamenával nesprávne, prípadne vodomer, alebo plombu poškodil, prípadne 
neohlásil náhodné poškodenie, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu až 
do výšky 331,93 € a vodné vypočítané technickým prepočtom podľa svetlosti 
potrubia, preukázanej alebo predpokladanej doby odberu vody a účelu použitia. Ak 
príde k poškodeniu vodomeru bez zavinenia odberateľa, účtuje dodávateľ vodné 
vypočítané z aritmetického priemeru odberu vody za rovnaké obdobie 
predchádzajúceho roka. 

11. Dodávateľ (resp. ním poverené osoby) je oprávnený vstupovať na nehnuteľnosť 
(odberné  miesto) pripojenú na verejný vodovod za účelom zistenia a odstránenia 
havarijných a iných porúch na verejnom vodovode, zistenia stavu vnútorného 
vodovodu, zistenia spotreby vody, chodu vodomeru, pričom odberateľ  je oprávnený 
zúčastniť sa na týchto kontrolách. Odberateľ je povinný dodávateľovi tento vstup 
umožniť pod hrozbou zmluvnej pokuty 331,93 €, ktorú možno ukladať opakovane. 

12. V prípade, že dodávateľ zistí čierny – nepovolený odber pitnej vody dodávaný 
z verejného vodovodu, môže uložiť zmluvnú pokutu vo výške 1659,69 €. Touto 
pokutou nie je dotknutá možnosť náhrady škody, ktorá vznikne dodávateľovi 
uplatnením si tejto škody súdnou cestou. 

13. Poruchy vzniknuté na verejnej časti vodovodnej prípojky t.j. od miesta napojenia na 
hlavné vodovodné potrubie po vodomer vo vodomernej šachte odstraňuje dodávateľ 
a odberateľ v súčinnosti, a zároveň sa dohodnú na rozúčtovaní vzniknutých nákladov 
v pomernej časti. 
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Čl. VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Odberateľ je povinný do 30 kalendárnych dní písomne oznámiť dodávateľovi 
skutočnosť, že jeho odberné miesto (t. j. domácnosť) sa začalo využívať ( tiež) na 
podnikanie. Za nesplnenie tejto povinnosti môže dodávateľ vyúčtovať odberateľovi 
zmluvnú pokutu až do výšky 331,93 € a tiež všetku vzniknutú škodu z dôvodu 
nesplnenia tejto povinnosti. 

2. Odberateľ dáva súhlas dodávateľovi, aby na účely zmluvného vzťahu, vyplývajúceho 
z tejto zmluvy spracúval osobné údaje odberateľa uvedené v tejto zmluve po dobu 
trvania daného zmluvného vzťahu. Odberateľ môže tento písomný súhlas odvolať, ak 
sa preukáže, že dodávateľ používa osobné údaje odberateľ mimo dohodnutý účel. 

3. Odberateľ prehlasuje, že má platný list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, 
vzťahujúcu sa k nehnuteľnosti označenej v tejto  zmluve ako odberné miesto, 
prípadne má súhlas vlastníka nehnuteľnosti umožňujúci mu nehnuteľnosť užívať, 
vrátane práva uzatvoriť túto zmluvu. 

4. Na skutočnosti touto zmluvou neupravené sa vzťahujú platné právne predpisy  
upravujúce oblasti  dotknuté touto zmluvou, resp. predpisy vydané dodávateľom na 
základe  splnomocnenia (poverenia) obsiahnutého v platných právnych predpisoch 
(podporná platnosť). Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné písomnými dodatkami 
k nej. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden exemplár zmluvy 
obdrží dodávateľ a jeden exemplár zmluvy obdrží odberateľ. 

6. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže byť zrušená dohodou zmluvných 
strán. Platnosť nadobúda dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Uzatvorením novej 
zmluvy o dodávke vody a odvádzaní  odpadových  vôd táto zmluva stráca platnosť. 

7. Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a bez nátlaku, zmluvné strany si zmluvu 
prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, na znak čoho ju podpísali.  

 
 
 
 
 
 
  
V Dvorníkoch, dňa………………                                 V Dvorníkoch, dňa………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………..                    …………………………………………. 
              Maroš Nemeček                                                              odberateľ         
                starosta obce 
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 ZMLUVA  

o dodávke vody z verejného vodovodu  
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 

1. Dodávateľ vody :                  Obec Dvorníky, 920 56 Dvorníky 428 
     zastúpená:                              Marošom Nemečkom  -  starostom obce 
     bankové spojenie:                  VÚB, a.s. Trnava, exp. Hlohovec 
     č. účtu:                                   2838267955/0200   
     IBAN:                                    SK92 0200 0000 0028 3826 7955 
     (ďalej len „ dodávateľ “) 
 
2. Odberateľ vody: 
    Obchodné meno :            ..................................................................................................... 
 
    Sídlo podnikateľ.subjektu – odberateľa: ............................................................................. 
    IČO:  .............................. , DIČO:................................. 
    Č.ú. v tvare IBAN:............................................................................................................... 
    Zapísaná v :.......................................................................................................................... 
    Zastúpená štatutárom: .........................................................................................................   
 
    adresa odberného miesta  odberateľa:   Dvorníky ............................................................ 
 
   korešpondenčná adresa na zasielanie písomností: ............................................................. 
   ....................................................................e-mail:.............................................................. 
 
    číslo vodomeru:                        .................................................. 
    (ďalej len „odberateľ “) 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 
 

1. Dodávka vody z verejného  vodovodu na účely  konečnej spotreby vody  odberateľa. 
 

Čl. III. 
Určenie množstva dodanej vody 

 
1. Množstvo dodanej vody sa určí: 

a) Odpočtom z meradla dodávateľa (t.j. odpočtom stavu vodomeru umiestneného 
na vodovodnej prípojke) 

b) Smernými číslami spotreby vody, ktoré sú uvedené v prílohe č.1 vyhlášky 
č.397/2003 Z. z., alebo na základe osobitného výpočtu. 

 
Čl. IV. 

Cena a fakturácia vody (t. j. vodného) 
 

1. Cena za 1 m³ dodanej vody  je v súlade so schválením Úradu regulácie sieťových       
odvetví a následne schválená Obecným zastupiteľstvom v Dvorníkoch pre príslušné                                                              



20 
 

obdobie. Dodávateľ upovedomí odberateľa o zmenách cien vodného, ako aj  dátumu 
ich platnosti formou informácie na úradnej tabuli. 
Takto zverejnenú cenu sa odberateľ zaväzuje akceptovať.  

2. Úhradu vodného vykonáva odberateľ na základe faktúry vystavenej dodávateľom za 
príslušné obdobie, prípadne v hotovosti priamo pri odpise vodomeru.                                                          

3. Splatnosť dodávateľskej faktúry pri jej doručovaní poštou je 14 dní od jej vystavenia 
pokiaľ lehota splatnosti nie je uvedená priamo na faktúre. 

4. V prípade omeškania s úhradou faktúry  dodávateľ  bude odberateľovi účtovať 
poplatok z omeškania vo výške 0,1 % za každý deň omeškania. 

5. Ak odberateľ neuhradí faktúru  v lehote jej splatnosti, zaplatí dodávateľovi za každú 
odoslanú písomnú upomienku zmluvnú pokutu vo výške 2,30 €. 

 
Čl. V. 

Vypovedanie zmluvy 
 

1. Dodávateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu, ak na strane odberateľa nastanú 
skutočnosti  uvedené v ustanovení § 32 ods.1 písm. g), h), i), j), k), l), m) a n) zákona 
č.442/2002 Z .z.  a tiež v prípade, ak na strane odberateľa bol zistený neoprávnený 
odber vôd  podľa § 25  zákona č.442/2002 Z. z . Výpovedná lehota je 15 dní a začína 
plynúť dňom doručenia písomnej výpovede odberateľovi. 

2. Dodávateľ môže písomne vypovedať túto zmluvu tiež v prípade, ak nastanú 
skutočnosti, na základe ktorých prestáva byť prevádzkovateľom verejného 
vodovodu. V takomto prípade výpovedná lehota končí posledným dňom 
prevádzkovania verejného vodovodu   dodávateľom. 

 
Čl. VI. 

Podmienky dodávky vody 
 

1. Dodávky vody kvalitou a množstvom v zmysle zákona, je splnená vtokom vody 
z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky. Ak sa rozhodne  dodávateľ osadiť na 
vodovodnú prípojku, z ktorej sa dosiaľ odber vody nemeral, vodomer, je odberateľ 
povinný previesť podľa pokynov a technických noriem a na svoje náklady úpravy 
vnútorného vodovodu, prípadne i vybudovanie vodomernej šachty.  

2. Odberateľ je povinný chrániť vodomer pred poškodením (zvlášť mrazom), vrátane 
plomby a ihneď hlásiť dodávateľovi poruchy, ktoré zistí. Prípadné škody na 
vodomere hradí odberateľ a zodpovedá tiež za stratu a odcudzenie vodomeru. 
Odberateľ musí zaistiť bezpečný prístup k vodomeru pre vykonávanie jeho kontroly, 
odčítania stavu a výmeny, odberateľ musí tiež zabezpečiť v spolupráci s obecným 
úradom, aby nedošlo k zaplaveniu priestoru, v ktorom je vodomer umiestnený. 
Vodomer je majetkom dodávateľa, ktorý prevádza jeho montáž a môže ho 
kedykoľvek na svoje náklady vymeniť. Ustanovenie toho bodu platí aj pre vodomer 
osadený na vlastnom zdroji odberateľa. 

3. Odberateľ je povinný písomne najmenej 14 dní vopred oznámiť dodávateľovi 
ukončenie odberu vody, následne tiež stav vodomeru ku dňu ukončenia odberu 
a súčasne umožniť jeho zamestnancom vykonať konečný odpočet stavu vodomeru, 
vrátane jeho demontáže, ak nie je súčasne riadne prihlásený nový odberateľ.  Na 
základe zistených skutočností  vykoná dodávateľ konečné vyúčtovanie spotreby. Ak 
neoznámi odberateľ ukončenie odberu alebo ak neumožní  vykonanie konečného  
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odpočtu, je  povinný zaplatiť vodné až do uzavretia zmluvy s novým odberateľom 
alebo do zastavenia dodávky vody. 

4. Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku vody v prípadoch 
uvedených §32 zák. č.442/2002 Z. z.  Dodávateľ  nezodpovedá za škody, ktoré 
vzniknú odberateľovi pri prerušení alebo obmedzení dodávky vody. 

5. Dodávateľ je povinný uzatvoriť prívod vody, ak o to požiada odberateľ z dôvodu 
odstránenia poruchy na domovej časti vodovodnej prípojky a ak to technické 
podmienky dodávateľovi umožňujú. 

6. Odberateľ nesmie prepojovať vnútorný vodovod pripojený na verejný vodovod 
s potrubím zásobeným z iného zdroja. 

7. Ak použije odberateľ požiarny obtok vodomeru k iným účelom než  požiarnym 
dodávateľ mu môže vyúčtovať zmluvnú pokutu až do výšky 331,93 € za každý 
zistený prípad. Odberateľ je povinný oznámiť dodávateľovi každé použitie  
požiarneho obtoku. 

8. Námietku voči fakturovanej výške vodného môže odberateľ uplatniť u dodávateľa do 
7 dní po obdržaní dodávateľskej faktúry. Na žiadosť odberateľa (vo forme 
objednávky) môže byť správnosť vodomeru preskúšaná, však úhradu za vodné je 
odberateľ povinný zaplatiť v stanovenej lehote. Ak sa úradne zistí, že vodomer meral 
v prípustnej tolerancii podľa technickej normy, hradí náklady spojené s demontážou 
vodomeru a s jeho preskúšaním odberateľ. Ak sa zistí, že vodomer je chybný, 
náklady hradí dodávateľ. Spotreba vody bude upravená o zistenú  odchýlku podľa 
„Protokolu o úradnom preskúšaní vodomeru“. 

9. Odberateľ nesmie bez súhlasu dodávateľa využívať dodanú vodu z verejného 
vodovodu na iný účel, než je účel uvedený v tejto zmluve (t. j. len pre potrebu svojej 
domácnosti) a taktiež nesmie odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi. Na iný účel 
môže použiť dodanú vodu len na základe predchádzajúceho súhlasu dodávateľa. Ak 
nesplní odberateľ túto povinnosť, dodávateľ je oprávnený vyúčtovať mu tzv. 
pravdepodobný odber za rozhodné obdobie, ktorý vypočíta podľa všetkých jemu 
dostupných skutočností.  

10. Ak vykoná odberateľ také opatrenia, aby vodomer odber nezaznamenával, alebo ho 
zaznamenával nesprávne, prípadne vodomer, alebo plombu poškodil, prípadne 
neohlásil náhodné poškodenie, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu až 
do výšky 331,93 € a vodné vypočítané technickým prepočtom podľa svetlosti 
potrubia, preukázanej alebo predpokladanej doby odberu vody a účelu použitia. Ak 
príde k poškodeniu vodomeru bez zavinenia odberateľa, účtuje dodávateľ vodné 
vypočítané z aritmetického priemeru odberu vody za rovnaké obdobie 
predchádzajúceho roka. 

11. Dodávateľ (resp. ním poverené osoby) je oprávnený vstupovať na nehnuteľnosť 
(odberné  miesto) pripojenú na verejný vodovod za účelom zistenia a odstránenia 
havarijných a iných porúch na verejnom vodovode, zistenia stavu vnútorného 
vodovodu, zistenia spotreby vody, chodu vodomeru, pričom odberateľ  je oprávnený 
zúčastniť sa na týchto kontrolách. Odberateľ je povinný dodávateľovi tento vstup 
umožniť pod hrozbou zmluvnej pokuty 331,93 €, ktorú možno ukladať opakovane. 

12. V prípade, že dodávateľ zistí čierny – nepovolený odber pitnej vody dodávaný 
z verejného vodovodu, môže uložiť zmluvnú pokutu vo výške 1659,69 €. Touto 
pokutou nie je dotknutá možnosť náhrady škody, ktorá vznikne dodávateľovi 
uplatnením si tejto škody súdnou cestou. 
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13. Poruchy vzniknuté na verejnej časti vodovodnej prípojky t.j. od miesta napojenia na 
hlavné vodovodné potrubie po vodomer vo vodomernej šachte odstraňuje dodávateľ 
a odberateľ v súčinnosti, a zároveň sa dohodnú na rozúčtovaní vzniknutých nákladov 
v pomernej časti.                              
 

Čl. VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Odberateľ dáva súhlas dodávateľovi, aby na účely zmluvného vzťahu, vyplývajúceho 

z tejto zmluvy spracúval osobné údaje odberateľa uvedené v tejto zmluve po dobu 
trvania daného zmluvného vzťahu. Odberateľ môže tento písomný súhlas odvolať, ak 
sa preukáže, že dodávateľ používa osobné údaje odberateľ mimo dohodnutý účel. 

2. Odberateľ prehlasuje, že má platný list vlastníctva alebo nájomnú zmluvu, 
vzťahujúcu sa k nehnuteľnosti označenej v tejto  zmluve ako odberné miesto, 
prípadne má súhlas vlastníka nehnuteľnosti umožňujúci mu nehnuteľnosť užívať, 
vrátane práva uzatvoriť túto zmluvu. 

3. Na skutočnosti touto zmluvou neupravené sa vzťahujú platné právne predpisy  
upravujúce oblasti  dotknuté touto zmluvou, resp. predpisy vydané dodávateľom na 
základe  splnomocnenia (poverenia) obsiahnutého v platných právnych predpisoch 
(podporná platnosť). Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné písomnými dodatkami 
k nej. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, pričom jeden exemplár zmluvy 
obdrží dodávateľ a jeden exemplár zmluvy obdrží odberateľ. 

5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Môže byť zrušená dohodou zmluvných 
strán. Platnosť nadobúda dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Uzatvorením novej 
zmluvy o dodávke vody a odvádzaní  odpadových  vôd táto zmluva stráca platnosť. 

6. Zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a bez nátlaku, zmluvné strany si zmluvu 
prečítali, s jej obsahom bez akýchkoľvek výhrad súhlasia, na znak čoho ju podpísali.  

 
 
 
 
 
  
V Dvorníkoch, dňa ………………                                 V Dvorníkoch, dňa………………… 
 
 
 
 
 
………………………………………..                    …………………………………………. 
              Maroš Nemeček                                                              odberateľ         
                starosta obce 
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