
Obecné zastupiteľstvo v Horných Orešanoch na základe § 6 ods.1 v súlade s § 4 ods.3 písm. h 

zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade zákona 

č.276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákon č.442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách vydáva toto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Š E O B E C N E   Z Á V A Z N É    N A R I A D E N I E 

 

č.4/2008 

 
o vodách a vodovodných prípojkách pre Obec Horné Orešany  

v miestnej časti Majdánske 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Horné Orešany dňa:9.01.2008 

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Horné Orešany dňa:31.01.2008 

VZN zvesené z úradnej tabuli v obci Horné Orešany dňa:15.02.2008 

VZN nadobúda účinnosť dňa:15.02.2008 



 

Čl.1 

Úvodné ustanovenie 

 

1. Všeobecne záväzné nariadenie vydáva Obec Horné Orešany na zriaďovanie 

a prevádzkovanie verejných vodovodov. 

2. Všeobecne záväzné nariadenie určuje postup pri zriadení vodovodnej prípojky. 

3. Týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný riadiť sa každý odberateľ pitnej 

vody z verejného vodovodu v m.č. Majdánske, ktorého vlastníkom je Obec Horné 

Orešany. 

 

 

Čl.2 

Základné pojmy 

 

1. Za verejný vodovod sa považuje súbor objektov slúžiacich verejnej potrebe 

umožňujúcej hromadné zásobovanie obyvateľov a iných odberateľov vodou. 

2. Hromadným zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie viac ako 50 osôb alebo 

zásobovanie, ktorého priemerná produkcia je viac ako 10 m3 vody. 

3. Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej 

siete s vnútorným vodovodom nehnuteľností alebo objektu okrem meradla ak je 

osadené. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného predpisu. 

4. Odberateľom vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu 

o odbere vody s vlastníkom verejného vodovodu na účely konečnej spotreby, alebo jej 

ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi 

 

 

Čl.3 

Všeobecné ustanovenia 

 

1. Obec Horné Orešany zabezpečuje pitnú vodu verejným vodovodom  pre obyvateľov 

v m.č. Majdánske zo zdroja „Žľab“ a „Romanov kút“. 

2. Ak prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť  meradlo na vodovodnú 

prípojku z ktorej sa doteraz odber nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa 

pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej 

prípojke na vlastné náklady. 

3. Vlastník vodovodnej prípojky je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nedošlo 

k znečisteniu pitnej vody alebo k zamiešaniu z iného zdroja 

b) zabezpečiť opravu a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady  

4. Vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie ak žiadateľ o pripojenie na    

verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na verejný vodovod určené 

prevádzkovateľom (podľa čl.7 tohto VZN). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Čl.4 

Zriadenie vodovodnej prípojky 

 

1. Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť len na základe písomnej 

zmluvy o dodávke vody uzatvorenej s prevádzkovateľom alebo vlastníkom vodovodu. 

2. Vodovodná prípojka sa zriaďuje pre každú nehnuteľnosť samostatne. S písomným 

súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu možno vybudovať jednu vodovodnú 

prípojku pre viac nehnuteľností. 

3. Na zriadenie vodovodnej prípojky je potrebný súhlas prevádzkovateľa a vlastníka 

vodovodnej siete v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 

 

 

Čl.5 

Dodávka vody 

 

1. Vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odoberať len pre účely dohodnuté 

v zmluve medzi dodávateľom a odberateľom vody. 

2. Vlastník verejného vodovodu alebo prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ušlý zisk, 

ktoré vznikli nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení vody z dôvodu 

mimoriadnej udalosti. 

3. Pokiaľ dôjde k obmedzeniu dodávky pitnej vody z verejného vodovodu 

prevádzkovateľ alebo vlastník oznámi odberateľovi túto skutočnosť aspoň 3 dni 

vopred spôsobom v obci obvyklým. 

4. Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku pitnej vody z vodovodu: 

a) z dôvodu mimoriadnej udalosti 

b) pri poruche na vodovode 

c) pri ohrození života 

d) pri vykonávaní opráv 

e) pri obmedzení zásobovania vodou 

f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody 

g) ak zariadenie odberateľa je v rozpore s dotknutými technickými podmienkami  

h) ak odberateľ neumožní prístup prevádzkovateľovi k meradlu 

5. V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky pitnej vody prevádzkovateľ alebo  

      vlastník vodovodu zabezpečí zásobovanie vodou v medziach technických možností                

a miestnych  podmienok ustanovených v prevádzkovom poriadku verejného 

vodovodu. 

 

 

Čl.6 

Povinnosti  odberateľa 

 

1. Odberateľ vody z verejného vodovodu platí prevádzkovateľovi verejného vodovodu 

vodné. 

2. Výšku vodného určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle právnych 

predpisov. 

3. Základom pre výpočet vodného je množstvo odobratej vody odčítaného na vodomere. 

4. Vodné sa uhrádza štvrťročne. 

5. Splatnosť vodného je do 15 dní po obdržaní účtovného dokladu vyznačeného na 

faktúre. 



 

 

Čl.7 

Záverečné ustanovenia 

  Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto Všeobecne záväznom nariadení platí zákon 

č.442/2002 Z. z. 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.02.2008. 

 

 

 

 

 

V Horných Orešanoch, dňa 01.02.2008 

 

 

 

 

 

 

        Ján Kormúth 

        starosta obce 

 


