
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

 OBCE 

H R O M O Š   

   č. 6/2017 

 

ktorým sa určujú pravidlá odberu vody z vodných zdrojov v správe  

obce Hromoš a ich spoplatnenie  
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Obec Hromoš, Obecné zastupiteľstvo v Hromoši v zmysle § 6 zákona č.  369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe zákona č. 416/2001 Zb. 

o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách, zákona č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch, zákona č. 124/2003 o prevádzkovaní vodovodov 

s odbornou spôsobilosťou, zákona č. 364/2004 Z. z. o verejných vodovodoch a meraní 

množstva dodávanej vody, zákona č. 354/2006 Z .z. o zabezpečení dodávky pitnej vody 

v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na vydaní tohto všeobecne záväzného 

nariadenia Obce Hromoš: 

 

 

§  1 

Úvodné ustanovenie 

 

Toto Všeobecne záväzné nariadenie upravuje odber podzemnej vody z vodných zdrojov 

v správe obce Hromoš pre potreby jednotlivých občanov a domácnosti, určuje práva 

a povinnosti správcu vodných zdrojov a jednotlivých odberateľov v obci Hromoš a miestnej 

časti Kozelec.  

 

§ 2 

Predmet úpravy VZN 

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje: 

a) vymedzenie základných pojmov 

b) kvalita pitnej vody a jej sledovanie 

c) povinnosti obce 

d) meranie množstva odberu 

e) platby za odber a výška poplatku 

f) spôsob, forma a miesto zaplatenia poplatku 

g) dočasné obmedzenie odberu 

h) neoprávnené pripojenie a neoprávnený odber 

ch) ochranné pásma 
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§ 3 

Vymedzenie základných pojmov 

 

 Obecným vodovodom sú verejné vodovody vo vlastníctve obce Hromoš, tvoriaci súbor 

rozvodov umožňujúci hromadné zásobovanie obyvateľov obce Hromoš a miestnej časti 

Kozelec pitnou vodou. 

 

 Vodnými zdrojmi sú zdroje vo vlastníctve obce – záchyty prameňov „Zimná studňa“ 

v Hromoši a Kozelci, vodojemy v Hromoši 2x 100 m3, vodojem 35 m3 „nad Adama“, vrt 

v časti „Utra“ v Hromoši a vodojem v miestnej časti Kozelec 50 m3. 

 

 

§  4 

Vodovodné prípojky 

 

 Vodovodná prípojka je úsek potrubia od miesta odbočenia z verejného vodovodu po 

uzáver vody pre pripojený objekt, nehnuteľnosť. 

 

 Miesto pripojenia vodovodnej prípojky a umiestnenie meradla na vodovodnej prípojke 

určí obec.  

 

 Meradlo – vodomer si u novostavieb zabezpečuje vlastník nehnuteľnosti na vlastné 

náklady. Obci je povinný preukázať doklad, na ktorom bude jasne vyznačená platnosť 

ciachovania vodomeru. Na vodomer bude osadená plomba na náklady obce. U ostatných 

nehnuteľností zabezpečuje výmenu vodomeru po skončení platnosti ciachovania obec na 

vlastné náklady. 

 

 Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady. 

Odstránenie porúch, opravu a údržbu vodovodnej prípojky zabezpečuje vlastník na svoje 

náklady v spolupráci s obcou. 
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§  5 

Kvalita pitnej vody a jej sledovanie 

 

 Pitná voda dodávaná obecnými vodovodmi musí spĺňať požiadavky na zdravotnú 

bezchybnosť pitnej vody ktorá je ustanovená osobitným predpisom. 

 

 Obec ako vlastník a správca obecných vodovodov je povinná zabezpečiť sledovanie 

kvality vody odoberanej z vodných zdrojov počas jej odberu, akumulácie, úpravy 

a dopravy k odberateľovi. 

 

§ 6 

Povinnosti obce 

 

 Povinnosťou obce ako vlastníka obecných vodovodov je zabezpečiť nepretržitú dodávku 

pitnej vody a to zabezpečením vyhovujúceho technického stavu obecných vodovodov. 

 

 Podľa kapacity zdrojov je povinnosťou obce umožniť pripojenie rodinných domov na 

obecný vodovod a zároveň  uzatvoriť zmluvu s vlastníkom nehnuteľnosti. 

 

 

§ 7 

Meranie množstva odberu vody 

 

 Meranie množstva odberu vody z vodných zdrojov zabezpečuje obec  odpisovaním 

stavov vodomerov každoročne v termíne do 31.12. osobami poverenými obecným úradom. 

 

 

§ 8 

Platby za odber pitnej vody a výška poplatku 

 

 Za odber pitnej vody platí vlastník nehnuteľnosti na základe odpočtu stavu vodomeru 

poplatok – vodné. 
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 Cena za odber vody nesmie presahovať cenu podľa osobitného predpisu  a stanovej 

maximálnej ceny pre obec Hromoš Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. 

 

 Výška poplatku za spotrebu vody odobratej z obecného vodovodu je od 01.01.2018 

stanovená vo výške 0,60 € za 1 m3 odobratej vody z obecného vodovodu . 

 

 

§ 9 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku 

 

1.  Poplatok je možné uhradiť: 

a) bezhotovostným prevodom alebo 

b) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Hromoši 

 Poplatník je povinný každú platbu poplatku označiť prideleným variabilným symbolom. 

 

3.  Poplatky sa uhrádzajú na základe vystaveného výmeru  do 15 dní od jeho prevzatia. 

 

4. Výmer sa vystavuje v nasledujúcom kalendárnom roku za odber uskutočnený 

v predchádzajúcom  kalendárnom roku (napr. spotreba za rok 2017 bude vyúčtovaná v roku 

2018). 

 

§ 10 

Dočasné obmedzenie dodávky vody 

 

 Pri prechodom nedostatku vody vo vodných zdrojoch , v čase sucha, obec upozorní 

občanov na obmedzovanie a šetrenie vodou.  Obmedzenie dodávky vody bude občanom 

dopredu oznámené taktiež pri technickej údržbe vodojemov a obecného vodovodu. 
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§ 11 

Neoprávnené napojenie na verejný vodovod a neoprávnený odber 
 

Neoprávnené napojenie znamená neoprávnené napojenie na obecný vodovod ktorého 

vlastníkom je obec Hromoš, realizované inou ako oprávnenou osobou poverenou obcou 

a neoprávnený odber vody z verejného vodovodu . V zmysle Zákona č. 442/2002 Z. z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 

Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „Zákon č. 442/2002“) sa žiadateľ 

o pripojenie na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu môže pripojiť na verejný vodovod 

alebo verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom resp. 

prevádzkovateľom verejného vodovodu . 

Odberateľ, ktorý odoberá vodu bez uzatvorenej zmluvy o dodávke pitnej vody 

a odvádzaní odpadových vôd s obcou Hromoš sa definuje v zmysle uvedeného zákona ako 

neoprávnený, čiže „čierny odberateľ“. 

V zmysle § 25 ods.1 písm. a) až f) Zákona č. 442/2002 sa neoprávneným odberom 

vody z verejného vodovodu rozumie: 

· odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke pitnej vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,  

· odber pred meradlom (§ 29 ods. 7) alebo odber po odstránení meradla,  

· odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva 

alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,  

· odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej 

manipulácii,  

· odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,  

· odber bez súhlasu prevádzkovateľa. 

Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú 

škodu prevádzkovateľovi verejného vodovodu. 

Neoprávnenému odberateľovi obec Hromoš nezaručuje dodávku pitnej vody bez 

technických a kvalitatívnych závad a takáto voda môže ohroziť zdravie človeka. 

V prípade neoprávneného odberu pitnej vody z obecného vodovodu zároveň dochádza 

k trestnému činu krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. e/ Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. 
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§ 7 

Ochranné pásma vodných zdrojov 

 

 Ochranné pásma vodných zdrojov sú určené vo vypracovanom „Prevádzkovom 

poriadku verejného vodovodu pre obec Hromoš a miestnu časť Kozelec, v I. a II. Pásme 

hygienickej ochrany prameňa 1 a 2, ktorý vypracovala odborne spôsobilá firma, ktorá na 

základe zmluvy vykonáva prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií pre obec Hromoš 

a miestnu časť Kozelec. 

 

 

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom v Hromoši dňa 11.12.2017 uznesením 

č. 69/2017 a nadobúda účinnosť dňa 01.01.2018. 

2. Návrh tohto VZN bolo vyvesený  na úradnej tabuli obce  dňa 27.11.2017. 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť predchádzajúceho VZN č. 3/2009 

schváleného dňa 11.12.2008  uznesením Obecného zastupiteľstva č. 3/2008. 

 

 

 

 

 

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

                                                                                        Bc. Kočiš Maroš 

                                           starosta obce 


