OBECNÉ ZASTUPITE STVO LOZORNO

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE .4/2008
O ZÁSOBOVANÍ VODOU A O NÁHRADÁCH ZA
SPOTREBOVANÚ VODU

V LOZORNE, 1.10.2008

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE /VZN/ .4/2008 O
ZÁSOBOVANÍ VODOU Z VEREJNÉHO VODOVODU A NÁHRADÁCH
ZA SPOTREBOVANÚ VODU.

lánok 1.
Obecné zastupite stvo týmto VZN vydáva zásady pre využívanie verejného
vodovodu k odberu pitnej vody v zmysle zákona . 442/2002 o verejných
vodovodoch a kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona . 276/2001 Z. z. o
regulácii v sie ových odvetviach a vyhlášky . 397/2003, ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva
vypúš aných vôd, o spôsobe výpo tu množstva vypúš aných odpadových vôd a vôd
z povrchového odtoku a o smerných íslach spotreby vody. alej sa týmto VZN
stanovuje cena za 1m3 odobratého množstva vody v zmysle výmeru MF SR .R4/1996 , ktorý je platný od 1.8.1996.

lánok 2.
Všeobecné ustanovenia
- Verejný vodovod je súbor objektov a zariadení na hromadné zásobovanie
obyvate stva vodou. K súboru objektov patria : verejné vodovodné rady, verejné asti
vodovodných prípojok, vodojem, hydranty a erpacia stanica.
- Vodovodnou prípojkou je potrubie, ktorým sa privádza voda z verejného vodovodu
do nehnute ností, tesne za vodomer, pokia vodomer nie je osadený pred hlavný
uzáver vody pre nehnute nos . Ak je vodovodná prípojka napojená na vodovodný rad
na verejnom priestranstve je verejnou as ou prípojky tá as , ktorá je uložená na
tomto verejnom priestranstve až po vodomer.

lánok 3.
Správa verejného vodovodu
- Správcom verejného vodovodu je obec.
- Bez súhlasu správcu nemožno na zariadeniach verejného vodovodu ni
upravova alebo meni .
- Manipulova so zariadením verejného vodovodu môžu len tí pracovníci, ktorí sú na
to ur ení obecným úradom Lozorno. Títo poverení pracovníci majú právo vstupova
na nehnute nos pripojenú na verejný vodovod. Na zistenie a odstránenie
havarijných a iných porúch na verejnom vodovode, na zistenie stavu vnútorného
vodovodu, spotreby vody, stavu vodomeru a kontrolného merania.
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lánok 4.
Podmienky prepojenia na verejný vodovod
žiadate podá žiados
Na novú prípojku nehnute nosti na verejný vodovod
obecnému úradu Lozorno na tla ive: „ Žiados o pripojenie nehnute nosti na verejný
vodovod“, ktoré obdrží na OcÚ.

Nehnute nos sa pripojí na verejný vodovod ak je vzdialená max. 50m od
vybudovaného verej. vodovodného rádu a ak to kapacita verejného vodovodu
umož uje. Pre každú pripájanú nehnute nos sa zásadne zria uje samostatná
vodovodná prípojka.
Investorom novovybudovanej vodovodnej prípojky je vlastník nehnute nosti.
Náklady, ktoré vzniknú pri oprave alebo rekonštrukcii vodovodnej prípojky uhradia
pod a skuto ne vzniknutých nákladov na verejnú a domovú as správca a vlastník.
Ak dôvodom rekonštrukcie je uskuto nenie úprav vnútorného vodovodu alebo ak boli
vyvolané nesprávnou prevádzkou vnútorného vodovodu, uhradzuje náklady v celej
výške vlastník.
Vlastníci objektov, ktoré sú ur ené na asanáciu na základe stavebného úradu o
odstránení stavby, sú povinní zabezpe i odstránenie vodovodnej prípojky na svoj
náklad.

lánok 5.
Vodomerná šachta
Vodomerná šachta je sú as ou vnútorného vodovodu. Zria uje ju na pripájanej
nehnute nosti jej vlastník /užívate /.
Vodomerná šachta musí by vybudovaná tak, aby bola chránená proti vnikaniu vody,
plynov a ne istôt, musí by odvodnená, vetrate ná a bezpe ne prístupná .
Podmienky na vybudovanie vodomernej šachty ur í správca. Ak vodomerná šachta
nesp a podmienky projektu, môže správca požadova od vlastníka opravu,
prestavbu, poprípade zrušenie vodomernej šachty.

lánok 6.
Všeobecné podmienky dodávky vody z verejného vodovodu
Výška odberu vody z verejného vodovodu sa meria vodomerom pokia je
namontovaný. U odberate ov , kde ešte nie sú namontované vodomery, sa spotreba
vody ur í pod a ro ných smerných ísiel /vi .prílohu vyhl. .397/03 Zb./ a to je 55m3
na jedného obyvate a za rok.
Vodomer je v správe dodávate a, ktorý ho môže kedyko vek na svoj náklad vymeni .
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Pri nezákonnom odbere vody, poprípade pri úmyselnej úprave vodomeru, alebo jeho
poškodení, pri neohlásení náhodného poškodenia ú tujú sa tieto odbery v zmysle §
39 zákona . 442/2002 Z. z.
Dodávate nezodpovedá za škody ktoré vznikli nedostatkom tlaku vody pri poruche
na vodovode, alebo na verejnej asti prípojky, alebo pri prerušení elektrickej ,
prípadne pri nedostatku pitnej vody.
Odberate nesmie priamo spája vnútorný vodovod pripojený na verejný vodovod s
potrubým zásobovaným z iného zdroja /vlastná stud a/.
Dodávate je oprávnený obmedzi po prípade preruši dodávku vody z verejného
vodovodu z týchto dôvodov:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/

pri vykonávaní plánovaných opráv a revízií
z dôvodov spôsobených živelnou pohromou
pri havárii na vodovodnej sieti
ak odberate ovo zariadenie nevyhovuje predpisom
ak odberate zabra uje prístup k meracím prístrojom
v prípadoch pripojenia prípojky bez súhlasu dodávate a
ak odberate nezaplatil odplatu za prvé zú tovacie obdobie

lánok 7.
Odplata za odber vody z verejného vodovodu
Odberate je povinný dodávate ovi plati za dodávanie vody z verejného vodovodu.
Spôsob výpo tu sa ur í sú inom odobraného množstva vody zmeraného
vodomerom alebo pod a ro ných smerných ísiel a ceny za 1 m3 vody.
Od ítanie vodomerov a zú tovanie odplaty za odobraté množstvo vody sa bude
prevádza v mesiaci marec príslušného roka. V I.Q budú vystavované zálohové
faktúry za vodné a sto né. Ak v priebehu tohoto zú tovacieho obdobia dôjde k
namontovaniu vodomerov, prevedie sa zú tovanie dvakrát. Jedenkrát pod a
smerných ísiel a zbytok pod a nameraného množstva vodomerom.
Cena vody za 1 m3 sa pod a uznesenia OZ . 44/2008 stanovuje od 1.10.2008
takto:
1. Za vodu pitnú pre:
• Domácnost
• Školstvo
 
• Neziskové organizácie /Športový klub/ v sume: 0,50 
 0,59
2. Za vodu pitnú pre právnické osoby v sume:0,83
m3
bezDPH

0,99
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lánok 8.
Závere né ustanovenie
1.
2.

De ú innosti 1.10.2008
Zrušuje sa VZN . 1/1997

ubomír HARAMIA
starosta

DODATOK

.5/2008 K VZN OBCE .1/1997 O ZÁSOBOVANÍ VODOU A O
NÁHRADÁCH ZA SPOTREBOVANÚ VODU.

Obecné zastupite stvo na svojom zasadnutí d a 25.10.2007
.27/2007
odsúhlasilo zmenu platby za vodné od
uznesením
1.6.2008 .
Na základe tohto uznesenia sa vo VZN .1/97 týmto dodatkom mení
lánok .7.








lánok 7.
Odplata za odber vody z verejného vodovodu
Odberate je povinný dodávate ovi plati za dodávanie vody
z verejného vodovodu. Spôsob výpo tu sa ur í sú inom odobraného
množstva vody zmeraného vodomerom alebo pod a ro ných smerných
ísiel a ceny za 1 m3 vody.
Od ítanie vodomerov a zú tovanie odplaty za odobraté množstvo
vody sa bude prevádza v mesiaci jún príslušného roka.


















Cena vody za 1 m3 sa pod a uznesenia OZ
od 1.6.2008 nasledovne:
1.

.27/2007 sa stanovuje

Za vodu pitnú pre
• domácnos
• školstvo
• neziskové organizácie /ŠK,Klub dôchodcov/v sume 15- Sk/m3
v etne DPH.

2. Za vodu pitnú pre právnické osoby v sume 25,-Sk/m3 v etne
DPH.

lánok 8.
Závere né ustanovenie
De ú innosti dodatku od 01.06.2008
Zrušuje sa lánok .7 VZN .1/1997 .

ubomír Haramia
starosta

