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  Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovské Bystré v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a s poukazom na zákon č. 442/2002 Z.z. 

o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v znení neskorších predpisov   

vydáva pre katastre Ratkovské Bystré a Filier 

toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratkovské Bystré 

 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

 

(1) Všeobecne záväzné nariadenie vydáva Obec Ratkovské Bystré na zriaďovanie a 

prevádzkovanie obecného vodovodu na vodu určenú na ľudskú spotrebu (ďalej len „pitná voda“) 

v obci Ratkovské Bystré.  

(2) Všeobecne záväzné nariadenie určuje pravidlá účtovania za odber pitnej vody, postup pri 

zriadení vodovodnej prípojky a povinnosti pri údržbe.  

(3) Týmto všeobecne záväzným nariadením je povinný riadiť sa každý odberateľ pitnej vody z 

obecného vodovou v obci Ratkovské Bystré, ktorého vlastníkom je Obec Ratkovské Bystré (ďalej 

len „vlastník vodovodu“, resp. „prevádzkovateľ vodovodu“) 

 

§ 2 

Základné pojmy 

 

(1) Za obecný vodovod pitnej vody sa považuje súbor objektov slúžiacich verejnej potrebe 

umožňujúcej hromadné zásobovanie obyvateľov a iných odberateľov pitnou vodou.  

(2) Hromadným zásobovaním pitnou vodou je zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, 

ktorého priemerná produkcia je viac ako 20 m3 vody.  

(3) Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu obecnej vodovodnej siete s 

vnútorným vodovodom nehnuteľností alebo objektu s meradlom. Vodovodná prípojka je vodnou 

stavbou podľa osobitného predpisu1.  

(4) Odberateľom vody je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odbere 

vody s vlastníkom vodovodu na účely spotreby, alebo jej ďalšej dodávky konečnému 

spotrebiteľovi. Zmluva o dodávke vody z obecného vodovodu tvorí prílohu č. 1 tohto Všeobecne 

záväzného nariadenia. 
 

§ 4 

Zriadenie vodovodnej prípojky 

 

(1) Žiadateľ o pripojenie sa na obecný vodovod sa môže pripojiť na obecný vodovod len na 

základe písomného súhlasného stanoviska vlastníka vodovodu. Vydaniu stanoviska na pripojenie 

sa k obecnému vodovodu predchádza podanie písomnej žiadosti žiadateľa o pripojenie sa na 

obecný vodovod. Žiadosť o pripojenie na obecný vodovod je možné vyzdvihnúť na Obecnom 

úrade v Ratkovskom Bystrom alebo na internetovej stránke obce www.ratkovskebystre.sk.  

______________  
1 Zákon č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

(2) Vodovodná prípojka sa zriaďuje pre každú nehnuteľnosť samostatne.  

(3) S písomným súhlasom prevádzkovateľa obecného vodovodu možno vybudovať jednu 

vodovodnú prípojku pre viac nehnuteľností. Žiadateľ o pripojenie sa na obecný vodovod je 

povinný vo svojej žiadosti o pripojenie sa na obecný vodovod uviesť, koľko nehnuteľností žiada 

zapojiť na jednu vodovodnú prípojku.  

(4) Na zriadenie vodovodnej prípojky je potrebný súhlas vlastníka vodovodnej siete v zmysle 

osobitných predpisov2.  

(5) Postup pri budovaní vodovodnej prípojky je uvedený v prílohe č. 2 tohto Všeobecne 

záväzného nariadenia. 
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§ 5 

Dodávka vody 

 

(1) Vodu z obecného vodovodu môže odberateľ odoberať len pre účely dohodnuté v zmluve 

medzi dodávateľom a odberateľom vody.  

(2) Vlastník vodovodu alebo prevádzkovateľ vodovodu nezodpovedá za škody a ušlý zisk, ktoré 

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

udalosti/poruchy.  

(3) Pokiaľ dôjde k obmedzeniu dodávky pitnej vody z obecného vodovodu prevádzkovateľ 

vodovodu alebo vlastník vodovodu oznámi odberateľovi túto skutočnosť aspoň 3 dni vopred 

spôsobom v obci obvyklým, ak nejde o udalosti podľa § 5 ods. 2.  

(4) Prevádzkovateľ vodovodu 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 vodovodu k meradlu  

i) ak odberateľ neuhradí v stanovenej lehote platbu za spotrebu vody. 

 

§ 6 

Povinnosti odberateľa 

 

(1) Odberateľ vody z obecného vodovodu platí majiteľovi vodovodu vodné.  

(2) Každý registrovaný odberateľ je povinný mať nainštalovaný nový, resp. overený vodomer, z 

ktorého sa realizuje odpis spotreby vody.  

(3) Paušálna sadzba za odber vody pre majiteľov, ktorí nemajú nainštalovaný vodomer a pre tých, 

ktorí neumožnia odpočet vodomeru, je vypočítaná podľa smerných čísel spotreby vody daných 

osobitným predpisom3.  

(4) V prípade, ak dôjde k poruche vodomeru, spotreba vody bude vypočítaná podľa smerných 

čísel spotreby vody3.  

(5) Merná jednotka odberu vody je m3. Výška sadzby za 1 m3
 bude stanovená a schválená 

obecným zastupiteľstvom, a to na základe vydaného Rozhodnutia o maximálnej cene vody pre 

dodávateľa Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Výška sadzby bude každý rok prehodnotená 

na základe skutočných nákladov prevádzky.  

(6) Cyklus odpisu stavu vodomerov je stanovený raz ročne v poslednom kvartáli roka.  
_____________________  

2 Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  

3 Vyhláška MŽP č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

(7) Vodné sa uhrádza raz ročne, pričom po vykonaní odpisu vody v poslednom kvartáli roka bude 

zrealizované vyúčtovanie celkovej ročnej spotreby vody. Výška platby v príslušnom kalendárnom 

roku je odvodená od spotreby vody v uplynulom kalendárnom roku.  

(8) Splatnosť vodného je do 30 dní po obdržaní účtovného dokladu.  

(9) Odpis spotreby vody vykonávajú pracovníci obecného úradu Ratkovské Bystré, resp. ním 

poverené osoby, ktoré musia byť pri vykonávaní odpisu vody na viditeľnom mieste označení, že 

sú poverení vlastníkom vodovodu vykonať odpis spotreby vody. Odberateľ je povinný umožniť 

takýmto osobám vstup na pozemok a sprístupniť vodomernú šachtu za účelom vykonania odpisu 

stavu vodomeru. V prípade, ak odberateľ neumožní takýmto osobám vstup na pozemok a 

vykonanie odpisu stavu vodomeru, uplatňuje sa postup uvedený v § 5 ods. (4) tohto VZN. 
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§ 7 

Povinnosti vlastníka vodovodu a prevádzkovateľa vodovodu 

 

(1) Vlastník vodovodu je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotne bezchybnej pitnej 

vody pre verejnú potrebu a zároveň je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody pre 

odberateľov.  

(2) Prevádzkovateľ vodovodu je povinný vykonať všetky opatrenia k tomu, aby obecný verejný 

vodovod bol chránený proti zamrznutiu, pred poškodzovaním vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a 

vnútornou koróziou a pred vnikaním škodlivých mikroorganizmov, chemických a iných látok 

zhoršujúcich kvalitu pitnej vody.  

 

§ 8 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Vo veciach, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto Všeobecne záväznom nariadení platí zákon č. 

442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov.  

(2) Dohľad nad dodržiavaním a kontrolu dodržiavania tohto VZN č.12/2021 o miestnom 

vodovode a vodovodných prípojkách v obci Ratkovské Bystré vykonáva majiteľ vodovodu.  

(3) Obecné zastupiteľstvo obce Ratkovské Bystré schválilo VZN č.12/2021 na svojom rokovaní 

dňa 14.12.2021, nariadením č. 79/2021. 

(4) VZN č 12/2021 nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho zverejnenia na obecnej tabuli, t. j. 

dňom 01.01.2022. 

 

 

 

 

V Ratkovskom Bystrom, dňa 15.12.2021                 

 

 

                  

.................................................. 
                                                                                                           Mgr. Bodnár Dušan 

             starosta obce 


