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Obecné zastupiteľstvo obce Jablonec vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, v súlade so zákonom č.
442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č.
154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a zákonom č. 276/2001 Z.z. o regulácii sieťových odvetví v
znení neskorších právnych predpisov sa uznieslo na tomto VZN:
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podmienky zásobovania pitnou vodou
z verejného vodovodu obce Jablonec a povinnosti Obce Jablonec ako jeho vlastníka (ďalej len
„obec“), prevádzkovateľa verejného vodovodu a odberateľov pitnej vody. Cieľom VZN je stanovenie
podmienok prevádzkovania verejného vodovodu, práv a povinností fyzických a právnických osôb pri
prevádzkovaní verejného vodovodu a pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejného
vodovodu.
§2
Verejný vodovod v obci
Vymedzenie základných pojmov
Verejný vodovod je súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich
hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou. Hromadným zásobovaním vodou je
zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého priemerná denná produkcia je viac ako 10
m3 vody.
Obec Jablonec je vlastníkom vodovodu a zabezpečuje dodávku pitnej vody v obci Jablonec.
Prevádzkovateľ je fyzická osoba, ktorá má oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod na základe
živnostenského oprávnenia podľa § 5 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách
v znení
neskorších
predpisov.
Odberateľ 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 predpisu1,
- 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 nerozhodne inak2
- verejný vodovod musí byť navrhnutý a vybudovaný v súlade s poznatkami technického
pokroku, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo zdravotne bezchybnej pitnej vody pre
verejnú potrebu a aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka pitnej vody pre odberateľov,
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§ 48 zákona č.184/2002 Z.z. o vodách a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

- vlastníkom verejných vodovodov môže byť z dôvodu verejného záujmu iba právnická osoba so
sídlom na území Slovenskej republiky
- obec Jablonec ako právnická osoba je vlastníkom verejného vodovodu v obci Jablonec a jeho
prevádzku zabezpečuje prevádzkovateľom, s ktorým má uzatvorenú zmluvu,
- obec Jablonec ako obec s počtom obyvateľov nižším ako 2 500 prevádzkuje podľa § 6 ods. 4 písm. a)
Zákona č. 442/2002 Z.z. vodovod III. kategórie,
- vodovod pozostáva zo studne, vodojemu, vodovodného potrubia, ktoré je v celej obci,
- zdroj verejného vodovodu označený ako „Vodárenský zdroj HJV-1 /hlavný/ je vrt v hornej časti
Jablonca na parcele č. 1348/2 a 1348/3, rozvody a príslušné zariadenia napojené na tento vrt podľa
príslušnej dokumentácie,
- zdroj verejného vodovodu označený ako „Vodárenský zdroj HJC-2 /doplňujúci, je využívaný len
v čase nedostatku vody, je umiestnený v centrálnej časti Jablonca na parcele č. 200/1 v katastrálnom
území obce Jablonec
- na iné vodovodné rozvody napojené na iné zdroje vody v obci sa toto VZN nevzťahuje a nie sú
považované
za
verejný
vodovod
obce
Jablonec
(ďalej
len
„vodovod“),
- vodovod prevádzkuje prevádzkovateľ vodovodu (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktorou je fyzická,
alebo právnická osoba, ktorá má s obcou uzatvorenú zmluvu o prevádzkovaní vodovodu, alebo obec
sama, pokiaľ spĺňa na túto činnosť podmienky podľa príslušných právnych predpisov.
§ 3a
Podmienky pripojenia na obecný vodovod
1. V prípade záujmu o pripojenie nehnuteľnosti na vodovod žiadateľ podá žiadosť obci na tlačive:
„Žiadosť o pripojenie nehnuteľnosti na obecný vodovod“, v ktorej vyjadrí súhlas s umiestnením
meradla
na
vodovodnú
prípojku.
2. Prevádzkovateľ vydá stanovisko, v ktorom rozhodne, či je možné realizovať pripojenie a určí jeho
podmienky. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje samostatná vodovodná prípojka.
3. Miesto pripojenia na vodovodnej prípojke, umiestnenie vodomerného meradla (ďalej len
„meradlo“) na vodovodnej prípojke určí prevádzkovateľ verejného vodovodu, alebo obec.
4. Žiadateľ musí pred pripojením vybudovať na vlastné náklady vodovodnú prípojku podľa
dokumentácie
vyhotovenej
podľa
príslušných
právnych
predpisov.
5. 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 potrebné úpravy na vodovodnej prípojke (napr. vybudovať šachtu na osadenie
vodomeru).
6. Odberateľovi, alebo vlastníkovi vodovodnej prípojky sa zakazuje akokoľvek manipulovať
s meradlom
bez
vedomia
prevádzkovateľa
vodovodu.
7. Pri skončení odberu vody je odberateľ povinný písomne požiadať obec o odpojenie vodovodnej
prípojky, odpis stavu na meradle a demontáž meradla. Obec zabezpečí demontáž meradla
prostredníctvom oprávnenej osoby.
§4
Vodomerná šachta
1. Vodomerná šachta je súčasťou vnútorného vodovodu. Zriaďuje ju na prípojke jej vlastník. Do
vodomernej
šachty
sa
umiestňuje
meradlo.

2. Vodomerná šachta musí byť vybudovaná tak, aby bola chránená proti mrazu, vnikaniu vody, plynov
a nečistôt, musí byť odvodnená, vetrateľná a bezpečne prístupná pre montáž meradla a odčítanie
jeho stavu. Podmienky na vybudovanie vodomernej šachty určí prevádzkovateľ vodovodu. Ak
vodomerná šachta nespĺňa podmienky projektu, môže prevádzkovateľ požadovať od vlastníka
opravu, prestavbu, prípadne zrušenie vodomernej šachty. V prípade, že vodomerná šachta nespĺňa
podmienky požadované prevádzkovateľom vodovodu, môže prevádzkovateľ odmietnuť pripojenie
prípojky na verejný vodovod.
§5
Povinnosti odberateľa
1. Odberateľ nesmie priamo spájať vnútorný vodovod pripojený na obecný vodovod s potrubím
zásobovaným z iného zdroja /vlastná studňa/, a to ani tým spôsobom, že sú zdroje oddelené
spätnými
klapkami,
alebo
oddeľovacími
ventilmi.
2. Odberateľ musí v rámci údržby zabezpečiť, aby nedošlo k zamrznutiu, alebo zatopeniu vodovodnej
prípojky
a
meradla.
3. V prípade, že z dôvodu porušenia povinností uvedených v druhom odseku dôjde k poškodeniu
meradla, je povinný nahradiť škodu vo výške ceny meradla, za ktorú ho nakupuje obec, alebo
prevádzkovateľ
vodovodu.
4. V prípade, že z dôvodu porušenia povinností uvedených v druhom odseku, alebo následkom
nedovoleného konania odberateľa dôjde k úniku vody, ktorý nebol meradlom nameraný, odberateľ je
povinný nahradiť obci škodu až do hodnoty ceny vody v množstve rozdielu medzi množstvom vody
nameranej centrálnym meradlom a súčtom spotreby vody nameranej jednotlivými meračmi všetkých
odberateľov pri nasledujúcom odpočte. O výške náhrady škody rozhoduje obecné zastupiteľstvo
uznesením.
§6
Povinnosti obce
1. Obec je povinná z dôvodu verejného záujmu a zabezpečenia ochrany zdravia ľudí zabezpečiť
kontinuálne prevádzkovanie verejného vodovodu a to aj za okolností prípadného zániku oprávnenia
prevádzkovať verejný vodovod, alebo zániku oprávnenia na užívanie vodnej stavby „obecný
vodovod“,
pokiaľ
príslušnými
orgánmi
nebolo
rozhodnuté
inak.
2. Obec nezodpovedá za škody, ktoré vznikli nedostatkom tlaku vody, pri poruche na vodovode,
alebo pri prerušení elektrickej energie, prípadne pri nedostatku pitnej vody zo zdroja.
3. Pri pripojení odberateľa po podpise zmluvy obec zabezpečí montáž meradla prostredníctvom
oprávnenej osoby na náklady odberateľa a odpis stavu meradla. O pripojení spíše poverený pracovník
obce a odberateľ protokol o stave prípojky, čísle meradla a jeho počiatočný stav, ktorý je uložený na
Obecnom
úrade
v
Jablonci.
4. Pri výmene meradla obec upovedomí odberateľa o výmene meradla, čísle a stave starého a
nového meradla.
§7
Poplatok za vodu (vodné)
1.
Za
odber
vody
z
verejného
vodovodu
platí
odberateľ
vodné
obci.
2. Odpisovanie stavu meradla vykonáva obec dva razy za rok v približne polročných intervaloch,

spravidla v máji a koncom októbra. V lehote do 30 dní po odpise stavu meradla obec vystaví
odberateľovi
vyúčtovanie
spotreby
za
príslušný
polrok
alebo
rok.
3
3. Cenu za 1 m dodávanej vody a paušálny poplatok schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Jablonci v
súlade
s
rozhodnutiami
príslušných
orgánov
a
právnych
predpisov.
3
4. V zmysle vyhlášky č. 225/2016 sa od 01.01.2017 vodné skladá z fixnej a variabilnej zložky. Fixná
zložka sa uplatňuje na každé odberné miesto s osadeným vodomerom alebo aj bez vodomera, na
ktoré je uzatvorená zmluva o dodávke pitnej vody a to bez ohľadu na to, či bola odobratá pitná voda,
teda aj pri nulovom odbere. Variabilná zložka je jednotková cena za meter kubický, ktorá sa uplatňuje
podľa odobratého nameraného alebo inak určeného množstva pitnej vody.
§8
Neoprávnený odber vody
Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je:
- odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
- odber pred meradlom alebo odber po odstránení meradla,
- odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva
alebo zaznamenáva menší, ako je skutočný,
- odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej
manipulácii
- za neoprávnený odber môže obec pokutovať odberateľa pokutou, ktorú určí osobitným
predpisom. Túto pokutu môže vyrubiť aj opakovane, ak sa tento odber bude opakovať
s úmyslom takýto odber vykonávať,
- odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne.
Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu
prevádzkovateľovi verejného vodovodu podľa § 420 a násl. Občianskeho zákonníka.
§9
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,4
b) pri poruche na verejnom vodovode, vodovodnej prípojke,
c) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania vodou,
f) ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita vody vo
verejnom vodovode môže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb alebo spôsobiť škodu na
majetku,
g) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody,

3

Vyhláška č. 225/2016 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 19.júla 2016, ktorou sa ustanovuje cenová
regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej
vody verejnou kanalizáciou
4
§ 3 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

h) ak neumožní odberateľ vlastníkovi –prevádzkovateľovi prístup k meradlu alebo vodovodnej
prípojke,
i) ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky,
j) ak odberateľ nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojom zariadení na vodovodnej
prípojke v lehote ustanovenej správcom (nesmie byť kratšia ako 3 dni),
k) pri preukázaní neoprávneného odberu vody,
l) v prípade nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný bezodkladne odstrániť príčinu prerušenia alebo
obmedzenia dodávky vody a zabezpečiť náhradný zdroj vody pre odberateľov.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť 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 náklady s tým spojené odberateľ.
§ 10
Záverečné ustanovenia
Pokiaľ v tomto všeobecne záväznom nariadení nie je podrobnejšia úprava, odkazuje na zákon č.
442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov.
Vlastník verejného vodovodu (obec Jablonec) je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody
z verejného vodovodu s fyzickými a právnickými osobami na základe tohto všeobecne záväzného
nariadenia.
Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené obecným zastupiteľstvom dňa 14.12.2016, uznesením
číslo 63/6/2016 a účinnosť nadobúda 01.01.2017.
V Jablonci 24.11.2016

Slavomír Pocisk
starosta obce

