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Ing. Zuzana Jancová 
STAROSTKA 

Návrh všeobecne záväzného naria-
denia O VEREJNOM VODO-
VODE 

Obec Nesluša (ďalej len „obec“) ako vlastník a prevádzkovateľ 

verejného vodovodu vydáva v súlade so zákonom 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 sieťo-

vých odvetviach (ďalej len „zákon“) toto všeobecne záväzné na-

riadenie (ďalej len „nariadenie“) platné na území obce. 

Návrh tohto nariadenia je vyvesený na úradnej tabuli obce dňa 8. ja-

nuára 2016. 

 

Návrh nariadenia vypracoval: doc. Ing. Jaroslav Král, CSc., referát 

ŽP, jaroslav.kral@neslusa.sk (rozsah dokumentu 1+12 strán, 

5849 slov, ; celková prácnosť vypracovania 78 hod). 
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Účelom nariadenia je vymedzenie všeobecne záväzných pra-

vidiel pri zriaďovaní, rozvoji a prevádzkovaní verejného vo-

dovodu, vymedzenie práv a povinností fyzických a právnic-

kých osôb pri zriaďovaní a prevádzkovaní verejného vodo-

vodu vrátane jeho prípojok a pôsobnosť obce a okresného 

úradu na úseku verejného vodovodu, ako aj sankcií za nepl-

nenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia. 
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Čl. 1 – ZÁKLADNÉ POJMY, VŠEOBECNÉ USTA-

NOVENIA  

(1) V tomto nariadení sa rozumie 

a) verejným vodovodom súbor objektov a 

zariadení slúžiacich verejnej potrebe a 

umožňujúcich hromadné zásobovanie oby-

vateľstva a iných odberateľov vodou, 

b) hromadným zásobovaním vodou záso-

bovanie viac ako 50 osôb alebo zásobova-

nie, ktorého priemerná denná produkcia je 

viac ako 10 m3 vody, teda aj skupinový vo-

dovod s jeho zdrojmi, ak je splnená pod-

mienka prvej časti tejto vety, 

c) vodohospodárskou činnosťou súvisiacou 

s prevádzkovaním verejného vodovodu od-

ber, zachytávanie a úprava surovej vody, 

zhromažďovanie, akumulácia a dodávka 

pitnej vody. 

(2) Verejný vodovod sa zriaďuje a prevádzkuje vo 

verejnom záujme najmä na účely hromadného 

zásobovania obyvateľov pitnou vodou do sí-

delných útvarov. Vlastníkom verejného vodo-

vodu môže byť z dôvodu verejného záujmu 

iba právnická osoba; touto právnickou osobou 

je obec. Voda vo verejnom vodovode musí spĺ-

ňať požiadavky na kvalitu pitnej vody, ak orgán 

verejného zdravotníctva1 nerozhodne inak. 

(3) Za verejný vodovod ani jeho súčasť sa nepo-

važuje 

a) vodovod, ktorý neslúži na hromadné záso-

bovanie obyvateľstva a iných odberateľov 

vodou, 

b) vodovod na samostatné zásobovanie jed-

notlivých objektov a zariadení vodou (napr. 

domová studňa alebo skupinový vodovod, 

ak zásobuje menej ako 50 osôb), ako aj za-

riadenia slúžiace na účely požiarnej ochrany, 

c) hydroforová stanica2 zásobujúca vyššie po-

loženú budovu, 

d) vodovodná prípojka. 

                                                      
1 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. 
2 Zariadenie zvyšujúce tlak vody. 

(4) Vodovodná prípojka je úsek potrubia spája-

júci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnú-

torným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu 

okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prí-

pojka sa spravidla pripája na verejný vodovod 

navŕtavacím pásom s uzáverom. Pripojenie na 

rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou ve-

rejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa 

privádza voda z verejného vodovodu do ne-

hnuteľnosti (alebo objektu), pripojenej na ve-

rejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stav-

bou podľa osobitného predpisu3 a na jej zriade-

nie sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona 

č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). Meradlo 

umiestnené na vodovodnej prípojke je príslu-

šenstvom verejného vodovodu.  

(5) Odberateľom vody (ďalej len „odberateľ") je 

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má 

uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s obcou a 

ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na 

účely konečnej spotreby vody prostredníctvom 

vodovodnej prípojky. 

(6) Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, 

ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to 

spôsobom určeným obcou. Ak je vlastník ne-

hnuteľnosti vlastníkom vodovodnej prípojky, 

prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti 

vlastníctvo vodovodnej prípojky na nového 

vlastníka nehnuteľnosti; o zmene vlastníka ne-

hnuteľnosti je povinný pôvodný vlastník obec 

bezodkladne upovedomiť. Vlastník vodovod-

nej prípojky môže previesť vlastníctvo vodo-

vodnej prípojky na obec. 

(7) Vlastník vodovodnej prípojky je povinný 

a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vo-

dovodnej prípojky na verejný vodovod spô-

sobom určeným obcou ako prevádzkovate-

ľom verejného vodovodu, 

b) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola 

vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k zne-

čisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode 

a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z 

3 § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon). 
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iného zdroja s vodou vo verejnom vodo-

vode,  

c) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej 

prípojky na vlastné náklady. 

Čl. 2 – PREVÁDZKOVANIE VEREJNÉHO VO-

DOVODU, ZÁKLADNÉ POVINNOSTI A PRÁVA 

OBCE 

(1) Prevádzkovateľom verejného vodovodu je 

obec ako právnická osoba, ktorá má živnosten-

ské oprávnenie4 na prevádzkovanie verejných 

vodovodov. Živnostenské oprávnenie na pre-

vádzkovanie verejného vodovodu obci zaniká 

ak obec alebo jej odborný zástupca prestane 

spĺňať podmienky ustanovené zákonom. Ve-

rejný vodovod v obci je verejným vodovodom 

III. kategórie (zásobuje menej ako 2500 obyva-

teľov). 

(2) Verejný vodovod musí byť navrhnutý a vybu-

dovaný v súlade s poznatkami technického po-

kroku tak, aby bolo zabezpečené dostatočné 

množstvo zdravotne bezchybnej pitnej vody 

pre verejnú potrebu a aby bola zabezpečená ne-

pretržitá dodávka pitnej vody pre odberateľov. 

Verejný vodovod (vrátane vodovodných prípo-

jok) musí byť chránený proti zamrznutiu, pred po-

škodzovaním vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútor-

nou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorga-

nizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich kvalitu 

pitnej vody. Podrobnosti o technických požiadav-

kách pre návrh, projektovú dokumentáciu a vý-

stavbu verejných vodovodov vrátane úpravy 

vody ustanovuje všeobecne záväzný právny 

predpis5. 

                                                      
4 § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov. 
5 Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 684/2006 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovo-
dov a verejných kanalizácií. 
6 Na účely úpravy na pitnú vodu slúži surová voda, ktorá je odo-
beraná z povrchových vodných zdrojov alebo z podzemných vod-
ných zdrojov. 
7 § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. – Nariadenie vlády SR č. 354/2006 
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú 
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 
8 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. 

(3) Pitná voda6 dodávaná verejným vodovodom 

musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpeč-

nosť pitnej vody ustanovenú osobitnými pred-

pismi7. Obec ako vlastník verejného vodovodu 

je povinná zabezpečiť sledovanie kvality vody 

odoberanej z vodného zdroja počas jej odberu, 

akumulácie, úpravy a dopravy k odberateľovi a 

zistené hodnoty výsledkov odovzdávať prísluš-

nému orgánu verejného zdravotníctva8, okres-

nému úradu a ministerstvom poverenej práv-

nickej osobe.  

(4) Obec ako vlastník verejného vodovodu je 

povinná zabezpečiť 

a) nepretržitú dodávku pitnej vody, 

b) aby verejný vodovod spĺňal technické po-

žiadavky uvedené v odstavci 29, 

c) aby pri nakladaní s kalom vznikajúcim v 

procese úpravy pitnej vody nebolo ohro-

zené životné prostredie, 

d) rozvoj verejného vodovodu v súlade so 

schváleným plánom rozvoja10 a s ohľadom na 

ekonomické možnosti, 

e) vypracovanie a aktualizáciu prevádzkového po-

riadku verejného vodovodu11, 

f) vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia 

vodovodnej prípojky na verejný vodovod 

na náklady odberateľa, 

g) vypracovanie plánu obnovy verejného vodovodu12 

najmenej na 10 rokov v termíne do 30. sep-

tembra 2011, 

h) obnovu verejného vodovodu v súlade s plánom 

obnovy verejného vodovodu s termínom 

začatia realizácie do 30. júna 2015. 

9 § 10 zákona. 
10 § 36 ods. 3 písm. b) zákona. 
11 Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 55/2004 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verej-
ných vodovodov a verejných kanalizácií. 
12 Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 262/2010 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, 
plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní. 
Účelom obnovy verejného vodovodu je obnovenie alebo zlepše-
nie stavu existujúcich objektov a zariadení verejného vodovodu 
prostredníctvom opatrení uvedených v pláne obnovy verejného 
vodovodu. 
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(8) Obec ako vlastník verejného vodovodu je ďalej 

povinná 

a) umožniť pripojenie na verejný vodovod, ak 

sa pripájaný pozemok alebo stavba nachá-

dza na území s vodovodnou sieťou a ak je 

pripojenie technicky možné, 

b) uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody 

so žiadateľom o pripojenie na verejný vodo-

vod, 

c) umožniť prístup k požiarnym hydrantom 

verejného vodovodu a odber z nich hasič-

ským jednotkám pri zásahu; veliteľ zásahu 

je povinný po skončení zásahu zahlásiť 

vlastníkovi verejného vodovodu čas, miesto 

a množstvo odobratej vody, 

d) pri akomkoľvek rozširovaní verejného vo-

dovodu, ak tento plní požiarnu funkciu, 

predkladať Hasičskému a záchrannému 

zboru tieto zmeny okamžite. 

(9) Obec ako prevádzkovateľ verejného vodo-

vodu je povinná 

a) prevádzkovať verejný vodovod v súlade s 

osobitnými predpismi13, týmto všeobecne 

záväzným nariadením, prevádzkovým po-

riadkom verejného vodovodu, podmien-

kami stanovenými na túto prevádzku roz-

hodnutiami príslušných orgánov verejnej 

správy, 

b) vykonávať riadnu a pravidelnú údržbu ve-

rejného vodovodu, 

c) zabezpečiť vyznačenie podzemného vede-

nia verejného vodovodu podľa skutočného 

vyhotovenia stavby graficky na mapách, a to 

polohu, výšku, ako aj ich opis a ich zmeny, 

d) umožniť prístup k verejnému vodovodu a 

umožniť odber vody hasičským jednotkám 

pri požiarnom zásahu. 

(10) Obec ako prevádzkovateľ verejného vodo-

vodu je ďalej povinná 

a) viesť majetkovú a prevádzkovú evidenciu o 

objektoch a zariadeniach verejného vodo-

vodu, 

                                                      
13 Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
zákon č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 140/2008 Z. z., zákon č. 
79/2015 Z. z. o odpadoch a zákon č. 276/2001 Z. z. v znení ne-
skorších predpisov. 

b) oznámiť ministerstvu všetky zmeny a do-

plnky týkajúce sa údajov a dokladov ustano-

vených podľa zákona a osobitného pred-

pisu14 do 15 dní od vzniku týchto zmien, 

c) udržiavať a zvyšovať odbornú úroveň svo-

jich zamestnancov, 

d) bezodplatne stanoviť technické podmienky 

pripojenia alebo odpojenia nehnuteľnosti 

na verejný vodovod, 

e) bezodplatne stanoviť technické podmienky 

zriaďovania alebo odstraňovania vodovod-

nej prípojky, 

f) bezodplatne poskytnúť technické podklady 

na zriaďovanie alebo odstraňovanie vodo-

vodnej prípojky, 

g) vyjadrovať sa za odplatu k projektovej do-

kumentácii týkajúcej sa výstavby rodinných 

domov, sídelných celkov alebo inej investič-

nej činnosti, ako aj k zmenám vo výrobnom 

procese fyzických osôb alebo právnických 

osôb z hľadiska požiadaviek na zásobovanie 

pitnou vodou do 30 dní odo dňa vyžiadania, 

h) na žiadosť projektanta alebo stavebníka za 

odplatu zakresliť smer a výšku podzem-

ného potrubia verejného vodovodu do jeho 

dokumentácie do 15 dní odo dňa vyžiadania 

alebo smer a výšku vytýčiť v teréne do sied-

mich dní odo dňa vyžiadania, 

i) zabezpečiť archivovanie údajov z prevádz-

kovej evidencie najmenej počas desiatich 

rokov, 

j) poskytovať ministerstvu údaje o odbornom 

zástupcovi a ich zmeny. 

(11) Obec ako prevádzkovateľ verejného vodo-

vodu 

a) je oprávnená požadovať od odberateľa, aby 

na vlastných zariadeniach vykonal na 

vlastné náklady nevyhnutné úpravy, ktoré sú 

potrebné na bezpečnú a spoľahlivú pre-

vádzku verejného vodovodu; inak odbera-

teľ zodpovedá za škodu, ktorú tým spôso-

bil, 

14 § 57 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
v znení neskorších predpisov. 
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b) rozhoduje o technickom riešení, umiestnení 

a parametroch vodovodnej prípojky, o 

mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný 

vodovod a o umiestnení a technických pod-

mienkach osadenia meradla na vodovodnej 

prípojke, 

c) má právo na úhradu za dodávku vody (ďalej 

len „vodné"). 

(12) Osoby poverené obcou ako prevádzkovate-

ľom verejného vodovodu sú oprávnené vstu-

povať v nevyhnutnom rozsahu na cudzie po-

zemky a do cudzích objektov na účely zabez-

pečenia spoľahlivej funkcie verejného vodo-

vodu, zistenia stavu meradla alebo jeho mon-

táže, demontáže, opravy, údržby alebo výmeny, 

vykonania kontrolného merania množstva a 

kvality vody, zistenia technického stavu vodo-

vodnej prípojky a na kontrolu činností a moni-

toringu v ochranných pásmach vodárenského 

zdroja. 

(13) Obec zabezpečuje odborné vodohospodárske 

činnosti spojené s prevádzkou verejného vo-

dovodu prostredníctvom odborne spôsobilej 

osoby (ďalej len „odborného zástupcu“)15. 

(14) Podrobnosti o zamestnancoch obce a ďalších 

osobách, ktoré vykonávajú činnosti správy, 

prevádzky, opráv alebo údržby verejného vo-

dovodu určuje organizačný poriadok obecného 

úradu zverejnený na webe obce.  

Čl. 3 – PÁSMO OCHRANY VEREJNÉHO VODO-

VODU, POVINNOSTI A PRÁVA VLASTNÍKOV 

NEHNUTEĽNOSTÍ 

(1) K bezprostrednej ochrane verejného vodo-

vodu pred poškodením a na zabezpečenie jeho 

prevádzkyschopnosti sa vymedzuje pásmo 

ochrany, ktorým sa rozumie priestor v bezpro-

strednej blízkosti verejného vodovodu. 

Ochranné pásma vodárenských zdrojov podľa 

osobitného predpisu16 týmto nie sú dotknuté. 

(2) Pásmo ochrany verejného vodovodu je vyme-

dzené vodorovnou vzdialenosťou 1,5 m od 

                                                      
15 § 6 a nasl. zákona, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva č. 
124/2003 Z. z. o odbornom prevádzkovaní verejných vodovodov 
16 Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z. 

vonkajšieho pôdorysného okraja vodovod-

ného potrubia na obidve strany, ak okresný 

úrad nerozhodne na základe žiadosti obce inak. 

(3) V pásme ochrany je zakázané 

a) vykonávať zemné práce, umiestňovať 

stavby, konštrukcie alebo iné podobné za-

riadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré 

obmedzujú prístup k verejnému vodovodu 

alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický 

stav, 

b) vysádzať trvalé porasty, 

c) umiestňovať skládky, 

d) vykonávať terénne úpravy. 

(4) Obec je povinná na základe žiadosti poskytnúť 

žiadateľovi údaje o možnom strete jeho zá-

meru s pásmom ochrany do 30 dní odo dňa do-

ručenia žiadosti. Pri zasahovaní do terénu vrá-

tane zásahov do pozemných komunikácií alebo 

iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v 

záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, po-

vinný na svoje náklady bezodkladne prispôso-

biť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a 

príslušenstvo verejného vodovodu majúce 

vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo 

inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so 

súhlasom obce. 

(5) Obec ako prevádzkovateľ verejného vodo-

vodu je oprávnená 

a) v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie 

pozemky v súvislosti s projektovaním, zria-

ďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 

prevádzkovaním alebo na účely opráv a 

údržby verejného vodovodu a jeho pásiem 

ochrany, vodovodných prípojok vrátane 

potrebných kontrolných a ochranných za-

riadení a oporných a vytyčovacích bodov, 

b) odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom 

rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce 

bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky ve-

rejného vodovodu vrátane potrebných kon-

trolných a ochranných zariadení a oporných 

a vytyčovacích bodov, ak to po predchádza-

júcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho 
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správca alebo užívateľ; nedotknuté zostá-

vajú osobitné predpisy17, 

c) umiestňovať na nehnuteľnostiach orien-

tačné označenia, ktoré je povinná udržiavať 

v riadnom stave. 

(6) Obec ako prevádzkovateľ verejného vodo-

vodu je povinná pri výkone svojich oprávnení 

počínať si tak, aby nespôsobila škodu na ne-

hnuteľnostiach, a ak sa jej nedá vyhnúť, aby ju 

obmedzil na najmenšiu možnú mieru. O začatí 

výkonu oprávnenia musí upovedomiť užíva-

teľa nehnuteľnosti najmenej 15 dní vopred. Ak 

ide o vstup na cudzie pozemky z dôvodu havá-

rie alebo poruchy verejného vodovodu, táto le-

hota sa nemusí dodržať. V takom prípade o 

tom obec užívateľa bezodkladne upovedomí. 

(7) Po skončení nevyhnutných prác je obec po-

vinná uviesť nehnuteľnosti do pôvodného 

stavu a ak to nie je možné vzhľadom na po-

vahu vykonaných prác, do stavu zodpovedajú-

ceho predchádzajúcemu účelu alebo využíva-

niu nehnuteľnosti. Ak to nie je možné alebo ak 

je výsledný stav nehnuteľnosti horší ako jej pô-

vodný stav, je povinný vyplatiť vlastníkovi ne-

hnuteľnosti aj primeranú náhradu zodpoveda-

júcu miere obmedzenia využívania nehnuteľ-

nosti. 

(8) Ak je vlastník nehnuteľnosti v dôsledku vý-

konu oprávnení prevádzkovateľa alebo z dô-

vodu určenia pásma ochrany obmedzený v ob-

vyklom užívaní nehnuteľnosti, má právo na 

primeranú náhradu za nútené obmedzenie uží-

vania nehnuteľnosti. Náhradu môže vlastník 

nehnuteľnosti uplatniť u obce do jedného roka 

odo dňa vzniku núteného obmedzenia užívania 

nehnuteľnosti. Ak obec ako vlastník verejného 

vodovodu nevyhovie nároku alebo je nečinná, 

môže vlastník nehnuteľnosti uplatniť svoje 

právo na súde do šiestich mesiacov odo dňa, 

keď uplatnil nárok u obce. 

(9) Vlastník nehnuteľnosti, prípadne iná opráv-

nená osoba je povinná strpieť umiestnenie 

orientačných označení a zistené ohrozenie 

                                                      
17 Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v 
znení neskorších predpisov. 

alebo poškodenie tohto označenia je povinná 

bezodkladne oznámiť obci ako prevádzkovate-

ľovi verejného vodovodu. 

(10) Ak nemožno zriadiť verejný vodovod na cu-

dzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu 

alebo prechodu vlastníckeho práva alebo práva 

vecného bremena, možno vo verejnom záujme 

potrebnú nehnuteľnosť alebo práva k nej, ak ju 

nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa 

všeobecného predpisu18. 

Čl. 4 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRIPOJENIA 

NA VEREJNÝ VODOVOD 

(1) Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa 

môže pripojiť na verejný vodovod len na zá-

klade písomnej zmluvy uzatvorenej s obcou ako 

vlastníkom verejného vodovodu podľa čl. 1 

ods. 5. Obec uzatvorí zmluvu, ak žiadateľ o pri-

pojenie na verejný vodovod spĺňa technické 

podmienky určené obcou týkajúce sa najmä 

miesta a spôsobu pripojenia na verejný vodo-

vod a kapacita verejného vodovodu to umož-

ňuje. 

(2) Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na ve-

rejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. 

S písomným súhlasom obce možno v odôvod-

nených prípadoch vybudovať jednu vodo-

vodnú prípojku pre viac stavieb alebo pozem-

kov, prípadne viac vodovodných prípojok pre 

jednu stavbu alebo jeden pozemok. 

(3) Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod 

alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky 

vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu 

vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody 

verejným vodovodom, obec môže odmietnuť 

splnenie týchto požiadaviek. Ak to technické 

podmienky verejného vodovodu umožňujú, so 

súhlasom obce si žiadateľ o pripojenie na ve-

rejný vodovod alebo odberateľ môže splnenie 

týchto požiadaviek zabezpečiť vlastnými zaria-

deniami na vlastné náklady. 

18 § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpi-
sov. 
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(4) Náklady na realizáciu pripojenia ďalšej časti ve-

rejného vodovodu prevádzkovo súvisiaceho 

hradí žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod, 

ak sa nedohodne inak. 

(5) Vodu z verejného vodovodu môže odberateľ 

odoberať len na účely dohodnuté v zmluve o 

dodávke vody v súlade s požiadavkami na zdra-

votnú bezpečnosť pitnej vody ustanovenú oso-

bitnými predpismi19. 

(6) Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je 

splnená vtokom vody z verejného vodovodu do 

vodovodnej prípojky, ak sa obec a odberateľ ne-

dohodnú inak. 

(7) Obec nezodpovedá za škody a ušlý zisk vznik-

nuté nedostatkom tlaku vody pri obmedzení 

alebo prerušení dodávky vody z dôvodu mimo-

riadnej udalosti20, pri prerušení dodávky elek-

trickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je obec 

oprávnená dodávku vody obmedziť alebo pre-

rušiť (čl. 6). 

Čl. 5 – NEOPRÁVNENÝ ODBER VODY, POVIN-

NOSTI ODBERATEĽA, OCHRANA VEREJNÉHO 

VODOVODU 

(1) Neoprávneným odberom vody z verejného vo-
dovodu je 
a) odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke 

vody alebo v rozpore s takouto zmluvou, 
b) odber pred meradlom (čl. 5 ods. 7) alebo 

odber po odstránení meradla, 
c) odber s používaním meradla, ktoré v dô-

sledku neoprávneného zásahu odber neza-
znamenáva alebo zaznamenáva odber 
menší, ako je skutočný, 

d) odber s používaním meradla, na ktorom 
bolo poškodené zaistenie proti neoprávne-
nej manipulácii, 

e) odber s použitím požiarneho obtoku na iné 
účely ako požiarne, 

f) odber bez súhlasu obce. 
(2) Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného 

vodovodu, je povinný nahradiť obci spôso-
benú škodu. 

 
 

                                                      
19 § 17 zákona č. 355/2007 Z. z., Nariadenie vlády SR č. 354/2006 
Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú 
spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 

(3) Odberateľ je povinný 
a) dodržiavať podmienky dohodnuté v 

zmluve uzatvorenej s obcou a podmienky 
ustanovené v prevádzkovom poriadku ve-
rejného vodovodu, 

b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup obcou 
poverenej osoby na nehnuteľnosť pripo-
jenú na verejný vodovod na účely zabezpe-
čenia spoľahlivej funkcie verejného vodo-
vodu, zistenia stavu meradla alebo jeho 
opravy, údržby alebo výmeny, alebo vyko-
nania kontrolného merania množstva a kva-
lity pitnej vody, ako aj zistenia technického 
stavu vodovodnej prípojky a poskytnúť 
obci potrebnú súčinnosť, 

c) oznamovať obci návrhy zmien v ním vyko-
návanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv na 
zmeny v zásobovaní vodou, 

d) oznámiť obci zistenú poruchu na vodovod-
nej prípojke vrátane poruchy na meradle, 

e) dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu me-
radla, k jeho odstráneniu alebo k inému ne-
oprávnenému zásahu na meradle, 

f) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré zne-
možňujú odčítanie na meradle, najmä neod-
kladne vykonať opatrenia proti zaplaveniu 
priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené, 

g) oznámiť obci nové údaje súvisiace s odbe-
rom vody z verejného vodovodu, 

h) oznámiť obci zmenu vlastníckeho práva k 
nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodo-
vod. 

(4) Odberateľ nesmie bez súhlasu obce využívať 
dodanú vodu z verejného vodovodu na iný ako 
zmluvne dohodnutý účel a ani odovzdávať 
vodu ďalšiemu odberateľovi. 

(5) Každý je povinný počínať si tak, aby svojou 
činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod a 
ich zariadenia a nenarušil ich prevádzku a aby 
neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohos-
podárskych činností súvisiacich s prevádzkova-
ním verejného vodovodu; inak zodpovedá za 
škodu, ktorú tým spôsobil. 

(6) Vlastník nehnuteľnosti, jej správca alebo 
užívateľ je povinný dbať o to, aby užívaním 
nehnuteľnosti nepoškodzoval a nenarušil pre-
vádzku verejného vodovodu, najmä ich pod-
zemných vedení. Vlastník nehnuteľnosti, jej 
správca alebo užívateľ je povinný udržiavať 

20 § 3 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľ-
stva v znení neskorších predpisov. 
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porasty na pozemkoch v pásme ochrany verej-
ného vodovodu tak, aby neohrozovali bezpeč-
nosť a spoľahlivosť verejného vodovodu. 

(7) Na zariadeniach verejného vodovodu ne-
možno nič upravovať alebo meniť bez súhlasu 
obce. Každý, kto vykonáva opravy, rekon-
štrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, 
ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného 
vodovodu, je povinný po dohode s obcou vy-
konať neodkladne na svoje náklady prispôso-
benie poklopov, vstupov do šachiet, zasúvad-
lových uzáverov a iných objektov a zariadení 
verejného vodovodu novému stavu. Vykoná-
vať zásahy na zariadeniach verejného vodo-
vodu môžu len tie osoby, ktoré sú na to obcou 
určené. Obec je pritom povinná zabezpečiť 
objekty verejného vodovodu proti neoprávne-
nému vniknutiu nepovolaných osôb. 

(8) Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody (do-
movú studňu alebo skupinový vodovod, ktorý 
zásobuje menej ako 50 osôb) vodovodnou prí-
pojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s 
verejným vodovodom. 

Čl. 5 – VODNÉ, URČENIE MNOŽSTVA DODA-

NEJ VODY 

(1) Konečný spotrebiteľ vody je fyzická osoba 
alebo právnická osoba (domácnosť, právnická 
alebo fyzická osoba – podnikateľ, organizácia 
v obci, vrátane organizácií zriadených obcou), 
ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby 
vody z verejného vodovodu. 

(2) Za odber vody z verejného vodovodu platí od-
berateľ obci vodné. Právo na vodné vzniká 
vtokom vody do potrubia napojeného bezpro-
stredne za meradlom. Ak nie je osadené mera-
dlo, právo na vodné vzniká vtokom vody do 
hlavného uzáveru pripojeného pozemku alebo 

                                                      
21 Napríklad zákon č. 276/2001 Z. z., výnos Úradu pre regu-
láciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o rozsahu 
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vy-
konania (oznámenie č. 226/2008 Z. z.), výnos Úradu pre re-
guláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 3/2008, ktorým 
sa ustanovuje regulácia cien za výrobu, distribúciu a do-
dávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a 
čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (oznámenie 
č. 295/2008 Z. z.). 
22 Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. 
23 Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 
209/2013 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Minister-
stva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 

stavby, prípadne do uzáveru hydrantu, výtoko-
vého stojana, plniaceho miesta alebo hadico-
vého zariadenia; v takom prípade sa vodné sta-
noví smernými číslami spotreby vody. 

(3) Vodné je platba za dodanú pitnú vodu, ktorú 
tvorí súčin ceny za 1m3 vyrobenej a dodanej 
pitnej vody verejným vodovodom podľa oso-
bitného predpisu21 a množstva odobratej pitnej 
vody. Meranie množstva vody dodanej verej-
ným vodovodom zabezpečuje obec svojím me-
radlom; takéto meradlo musí spĺňať požia-
davky určené osobitným predpisom22. Opravy 
a údržbu meradla je povinný vykonávať vlast-
ník meradla na vlastné náklady. Ak nie je množ-
stvo vody merané, stanoví sa množstvo doda-
nej vody smernými číslami spotreby vody. 
Takto zistené množstvo dodanej vody je pod-
kladom na vyúčtovanie vodného. Podrobnosti 
o meraní množstva vody dodanej verejným vo-
dovodom a smerné čísla spotreby vody ustano-
vuje všeobecne záväzný právny predpis23. 

(4) Na náhradu výdavkov a náhradu škody pri po-
žiarnom zásahu nahlásené veliteľom zásahu sa 
vzťahuje osobitný predpis24. 

(5) Ak má odberateľ pochybnosti o správnosti 
údajov meradla alebo zistí poruchu na me-
radle, má právo požiadať obec o jeho preskú-
šanie. Obec je povinná do 30 dní odo dňa do-
ručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie me-
radla podľa osobitného predpisu25. Výsledok 
preskúšania obec neodkladne písomne oznámi 
odberateľovi. 

(6) Ak sa pri skúške meradla vyžiadanej odberate-
ľom zistí, že 
a) meradlo je nefunkčné z dôvodu, že nespĺňa 

požiadavky stanovené osobitným predpi-
som24 alebo že jeho údaje sa odchyľujú od 
skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný 
predpis26, uhradí ten, komu bola odchýlka 

Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva 
vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťa-
ných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpa-
dových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných čís-
lach spotreby vody. 
24 Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov. 
25 Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. 
26 Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšob-
níctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a 
metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. 
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podľa odseku 8 na prospech, druhej strane 
finančný rozdiel, a to odo dňa posledného 
odpočtu meradla uskutočneného pred po-
daním žiadosti; v tomto prípade náklady na 
preskúšanie a výmenu alebo opravu meradla 
hradí vlastník verejného vodovodu, 

b) meradlo spĺňa požiadavky stanovené oso-
bitnými predpismi24 alebo jeho údaje sa ne-
odchyľujú od skutočnosti viac, ako pri-
púšťa osobitný predpis25, uhradí náklady 
spojené s preskúšaním meradla odberateľ. 

(7) Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie me-
radla spôsobená nedostatočnou ochranou me-
radla odberateľom alebo zásahom odberateľa, 
ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu 
škody a náklady spojené s výmenou alebo opra-
vou meradla hradí odberateľ. 

(8) Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje od-
berateľa 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 porovna-
teľnom období minulého roku. Ak ide o nový 
odber alebo zmenu v odberových pomeroch, 
podľa množstva dodávanej vody v nasledujú-
com porovnateľnom období, prípadne iným 
spôsobom dohodnutým s odberateľom. 

Čl. 6 – PRERUŠENIE ALEBO OBMEDZENIE 

DODÁVKY VODY 

(1) Obec môže prerušiť alebo obmedziť dodávku 

vody z verejného vodovodu  

a) z dôvodu mimoriadnej udalosti27, 

b) pri poruche na verejnom vodovode, 

c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo ma-

jetku, 

d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údrž-

bárskych a revíznych prácach, 

e) pri obmedzení zásobovania vodou, 

f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu 

vôd, 

g) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa tech-

nickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo 

verejnom vodovode môže ohroziť zdravie 

                                                      
27 § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov. 
28 Napríklad zákon č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť 

škodu na majetku, 

h) ak zariadenie odberateľa alebo spôsob od-

beru vody je v rozpore s dohodnutými tech-

nickými podmienkami tak, že môže ohroziť 

zdravie, bezpečnosť osôb alebo majetok, 

prípadne spôsobiť neprípustné technické 

alebo technologické zmeny v dodávke vody, 

i) ak neumožní odberateľ prístup k meradlu 

alebo vodovodnej prípojke, 

j) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodo-

vodnej prípojky, 

k) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie ziste-

nej poruchy na svojich zariadeniach alebo 

na svojej vodovodnej prípojke, v lehote sta-

novenej obcou, ktorá nesmie byť kratšia 

ako tri dni, 

l) pri preukázaní neoprávneného odberu 

vody, 

m) v prípade nezaplatenia vodného alebo stoč-

ného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe 

splatnosti, 

n) v prípade neplnenia iných povinností odbe-

rateľom, ktoré mu vyplývajú z tohto naria-

denia, zo všeobecne záväzných právnych 

predpisov, z prevádzkového poriadku verej-

ného vodovodu alebo zo zmluvy uzavretej 

s obcou, 

o) pri poruche na vodovodnej prípojke v prí-

pade, ak je vodovodná prípojka majetkom 

obce, 

p) z iných dôvodov podľa osobitných predpi-

sov28. 

(2) Obec je oprávnená prerušiť alebo obmedziť do-

dávku pitnej vody bez predchádzajúceho upo-

zornenia iba podľa odseku 1 písm. a) až c) a 

písm. e). Prerušenie alebo obmedzenie do-

dávky pitnej vody podľa odseku 1 písm. a) a c) 

je obec povinná bezodkladne oznámiť prísluš-

nému orgánu verejného zdravotníctva29, okres-

nému úradu a hasičským jednotkám; preruše-

nie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody 

29 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov. 



Obec Nesluša 
 

[10] 

 

podľa odseku 1 písm. b) a e) je obec povinná 

oznámiť do 24 hodín dotknutým odberateľom. 

(3) V prípade prerušenia alebo obmedzenia do-

dávky vody podľa odseku 1 písm. b) až e) a o) 

je obec oprávnená stanoviť podmienky tohto 

prerušenia alebo obmedzenia a je povinná za-

bezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva 

pitnou vodou, a to v medziach technických 

možností a miestnych podmienok alebo spôso-

bom ustanoveným v prevádzkovom poriadku 

verejného vodovodu; to neplatí, ak došlo k pre-

rušeniu alebo obmedzeniu dodávky vody z ve-

rejného vodovodu podľa odseku 1 písm. g) až 

n). 

(4) V prípade prerušenia dodávky vody podľa od-

seku 1 písm. a) obec postupuje podľa osobit-

ného predpisu30. 

(5) Obec je povinná bezodkladne odstrániť prí-

činu prerušenia alebo obmedzenia dodávky 

vody podľa odseku 1 písm. a) až d) a bezod-

kladne obnoviť dodávku vody. 

(6) Obec je povinná ihneď obmedziť alebo preru-

šiť dodávku vody v nevyhnutnom rozsahu, ak 

o to požiada odberateľ a technické podmienky 

to umožňujú. Ak technické podmienky neu-

možňujú ihneď obmedziť alebo prerušiť do-

dávku vody, obec je povinná obmedziť alebo 

prerušiť dodávku vody najneskôr do 48 hodín 

od požiadania. O takéto obmedzenie alebo pre-

rušenie dodávky vody nemôže odberateľ po-

žiadať z dôvodu pravidelnej regulácie dodávky 

vody. 

(7) Obec je povinná oznámiť 

a) odberateľovi najmenej tri dni vopred obme-

dzenie alebo prerušenie dodávky vody z ve-

rejného vodovodu podľa odseku 1 písm. f) 

až n), 

b) odberateľovi najmenej 15 dní vopred obme-

dzenie alebo prerušenie dodávky vody z ve-

rejného vodovodu s uvedením doby trvania 

                                                      
30 Zákon č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
31 Vyhláška MŽP č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ná-
ležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií. 

vykonania plánovaných opráv, údržbár-

skych prác a revíznych prác podľa odseku 1 

písm. d). 

(8) V prípade, že bola prerušená alebo obmedzená 

dodávka vody z dôvodov uvedených v odseku 

1 písm. g) až n) a v odseku 6, hradí s tým spo-

jené náklady odberateľ. 

ČL. 7 – PREVÁDZKOVÝ PORIADOK, PRE-

LOŽKA VEREJNÉHO VODOVODU 

(1) Prevádzkový poriadok verejného vodovodu 

obsahuje zoznam významných odberov vody a 

rozhodujúcich odberateľov vody z verejného 

vodovodu, údaje o množstve vody v jednotli-

vých odberových miestach, prehľad potreby 

vody, upravuje podmienky zásobovania vodou 

z verejného vodovodu a obsahuje vymedzenie 

činností súvisiacich s verejným vodovodom31. 

(2) Prevádzkový poriadok verejného vodovodu 

a jeho aktualizácie schvaľuje obecné zastupi-

teľstvo; aktuálny prevádzkový poriadok verej-

ného vodovodu sa zverejňuje na webe obce. 

(3) Preložkou verejného vodovodu sa rozumie 

čiastková zmena jeho smerovej alebo výškovej 

trasy alebo premiestnenie niektorých prvkov 

tohto zariadenia. Preložku možno vykonať len 

s písomným súhlasom obce vtedy, ak nie sú 

dotknuté požiadavky na zabezpečenie vody na 

hasenie požiarov. Tým nie sú dotknuté povin-

nosti vyplývajúce z osobitného predpisu32. 

Obec je povinná stavebníkovi preložky verej-

ného vodovodu oznámiť svoje písomné stano-

visko k navrhovanej preložke do 30 dní odo 

dňa doručenia žiadosti.  

(4) Náklady na preložku verejného vodovodu 

znáša osoba, z podnetu ktorej sa uskutočnila, 

ak osobitný predpis33 neustanoví inak. Vlast-

níctvo verejného vodovodu sa po zrealizovaní 

preložky nemení. Ten, kto potrebu preložky 

vyvolal, je povinný odovzdať vlastníkovi verej-

ného vodovodu dokončenú stavbu po vydaní 

32 Zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskor-
ších predpisov. 
33 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. 
z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zá-
kona č. 396/2002 Z. z. 
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kolaudačného rozhodnutia vrátane príslušnej 

dokumentácie skutočného zrealizovania stavby 

a súvisiacich dokladov. 

Čl. 8 – VEREJNÁ SPRÁVA NA ÚSEKU VEREJ-

NÉHO VODOVODU 

(1) Orgánmi verejnej správy na úseku verejného 

vodovodu sú najmä okresný úrad a obec. 

(2) Okresný úrad najmä 

a) rozhoduje v pochybnostiach, či sa vodovod 

považuje za verejný vodovod podľa zákona, 

b) rozhoduje o pásmach ochrany (čl. 3 ods. 2), 

c) vykonáva dohľad podľa zákona a ďalších 

všeobecne záväzných predpisov, 

d) ukladá pokuty34 a prejednáva priestupky35. 

(3) Obec 

a) zabezpečuje podmienky na zásobovanie 

obyvateľov pitnou vodou z verejného vo-

dovodu, na núdzové zásobovanie pitnou 

vodou36 a na náhradné zásobovanie pitnou 

vodou, 

b) všeobecne záväzným nariadením dočasne 

obmedzuje alebo zakazuje užívanie pitnej 

vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na 

zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v 

obci v čase jej nedostatku, 

c) vydáva všeobecne záväzné nariadenie37 o 

spôsobe náhradného zásobovania vodou a 

podľa miestnych podmienok, 

d) vydáva pre okresný úrad stanovisko v ko-

naní o povolenie osobitného užívania vôd, 

zmene alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, 

zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť 

ju do prevádzky alebo ju z nej vyradiť, 

e) ukladá pokuty (odsek 4). 

(4) Obec uloží pokutu od 99 eur do 3 319 eur práv-

nickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podni-

kanie, ktorá porušila všeobecné záväzné naria-

denie vydané podľa odseku 2 písm. b)38. Pri ur-

čovaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť 

                                                      
34 § 39 zákona. 
35 § 40 zákona. 
36 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v 
znení neskorších predpisov. 
37 § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov. 
38 § 36 ods. 7 písm. b) zákona. 

a rozsah porušenia povinnosti, na okolnosti, 

ktoré viedli k tomuto porušeniu, a na čas trva-

nia protiprávneho stavu. Za opakované proti-

právne konanie sa uloží pokuta až do výšky 

dvojnásobku hornej hranice pokút. Pokuta je 

splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplat-

nosti rozhodnutia, ak obec neurčí v rozhodnutí 

dlhšiu lehotu splatnosti. Výnos z pokút ulože-

ných obcou je príjmom rozpočtu obce.  

(5) Konanie o uložení pokuty možno začať najne-

skôr do jedného roka odo dňa, keď obec do-

zvedela o porušení povinnosti, najneskôr však 

do troch rokov, keď k porušeniu došlo. 

Čl. 9 – PRIESTUPKY, POKUTY 

(1) Priestupku na úseku verejných vodovodov 

sa dopustí 

a) vlastník vodovodnej prípojky, ak neodstráni 

vodovodnú prípojku na svoje náklady spô-

sobom určeným obcou podľa čl. 1 ods. 7 

písm. a)39, 

b) vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabez-

pečí, aby sa vodovodná prípojka vybudo-

vala tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu 

pitnej vody vo verejnom vodovode a aby 

nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného 

zdroja s vodou vo verejnom vodovode 

podľa čl. 1 ods. 7 písm. b)40, 

c) vlastník vodovodnej prípojky, ak nezabez-

pečí opravy a údržbu vodovodnej prípojky 

na vlastné náklady podľa čl. 1 ods. 7 písm. 

c)41, 

d) odberateľ, ktorý bez súhlasu obce využíva 

dodanú vodu z verejného vodovodu v roz-

pore so zmluvou a dodáva vodu ďalšiemu 

odberateľovi podľa čl. 5 ods. 3 písm. a) 

a ods. 442, 

e) odborný zástupca za porušenie povinností 

podľa § 7 ods. 3, 

39 § 4 ods. 7 písm. a) zákona. 
40 § 4 ods. 7 písm. b) zákona. 
41 § 4 ods. 7 písm. c) a odseku 8 písm. c) zákona. 
42 § 26 ods. 1 písm. a) a odseku 2 zákona. 
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f) ten, kto porušil povinnosti podľa čl. 3 ods. 

4 a čl. 5 ods. 5 až 943, 

g) ten, kto porušil všeobecne záväzné nariade-

nie vydané podľa čl. 8 ods. 3 písm. b) 

a c)44. 

(2) Priestupky podľa odseku 1 rieši a pokuty uk-

ladá okresný úrad; uloží pokutu45 za priestupok 

uvedený 

a) pod písm. a) až f) od 16 eur do 829 eur, 

b) pod písm. g) od 16 eur do 331 eur. 

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje 

všeobecný predpis o priestupkoch46. 

Čl. 10 – PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANO-

VENIA 

(1) Obec uzatvorí s odberateľmi písomné zmluvy 

o pripojení na verejný vodovod podľa čl. 4 

ods. 1 najneskôr do 31. 5. 2016. Náležitosti 

zmluvy o pripojení ustanoví obecný úrad vše-

obecne záväznou vyhláškou. Zároveň sa vy-

koná výmena meračov a ich zabezpečenie 

proti neoprávnenému zásahu.  

(2) Odberatelia, ktorí porušujú ustanovenie čl. 4 

ods. 8 sú povinní sa bezodkladne od verejného 

vodovodu odpojiť spôsobom určeným obcou. 

Ak tak neurobia najneskôr do 31. 5. 2016, budú 

postupne podľa technických možností obce od 

verejného vodovodu odpojení, najneskôr do 

30. 9. 2015. Spôsob odpojenia určí obecný úrad 

všeobecne záväznou vyhláškou. Náklady od-

pojenia znáša odberateľ (čl. 1 ods. 7 písm. a)).  

(3) Postup a podmienky prevzatia skupinových 

vodovodov podľa čl. 1 ods. 1 písm. b) obcou 

ako prevádzkovateľom verejného vodovodu 

ustanoví všeobecne záväzné nariadenie. 

(4) Porušenia tohto nariadenia, prevádzkového 

poriadku verejného vodovodu, zákona 

a ďalších všeobecne záväzných predpisov na 

úseku verejných vodovodov zo strany obce 

                                                      
43 § 19 ods. 5 a § 27 zákona. 
44 § 36 ods.7 písm. b) a c) zákona. 
45 Výnos týchto pokút nie je príjmom obce. 
46 Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších pred-
pisov. 

ako vlastníka a prevádzkovateľa verejného vo-

dovodu sú správnym deliktom, ktorý rieši 

najmä okresný úrad47. 

(5) Na konanie podľa tohto nariadenia sa vzťa-

hujú všeobecné predpisy o správnom konaní48 

ak všeobecne záväzné predpisy neustanovujú 

inak. 

(6) Na tomto nariadení obce Nesluša sa uznieslo 

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši dňa ... 2016 

(7) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje 

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši. 

(8) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa ... 

2016. 

 

Na rokovanie Obecného zastupiteľstva predkladajú:  

- Ing. Zuzana Jancová, starostka 

- Ing. Augustín Chovaňák, predseda 

komisie poľnohospodárstva, lesného a 

vodného  hospodárstva a životného 

prostredia 

 

 

Príloha: DÔVODOVÁ SPRÁVA k prerokúvaniu 

návrhu tohto nariadenia v zmysle zákona o obec-

nom zriadení. 

47 § 39 ods. 1 a 2 zákona. 
48 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 
215/2002 Z. z. 


