Obec Zeleneč, Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
 033/5541008; /fax: 5541142; e-mail: obec@zelenec.sk

UPOZORNENIE
Každý odberateľ pitnej vody z verejného vodovodu (fyzická, právnická osoba), ktorá má
zmysle zákona 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, podľa §4 písm.3,
uzatvorenú zmluvu s našou obcou o dodávke pitnej vody do domácnosti sa stáva vlastníkom
vodovodnej prípojky.
Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s
vnútorným vodovodom nehnuteľnosti. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod
navŕtavacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného
vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do vodomernej šachty
alebo nehnuteľnosti (pivnica, nebytové priestory....), kde jej súčasťou je aj vodomerná zostava
s fakturačným meradlom (vodomer).
Vlastník vodovodnej prípojky vzmysle zákona 442/2002 Z. z. - o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách je povinný:
 zabezpečiť aby vodovodná prípojka bola chránená proti zamrznutiu poškodzovaním
vonkajšími vplyvmi, vonkajšou a vnútornou koróziou apred vnikaním škodlivých
mikroorganizmov, chemických a iných látok zhoršujúcich kvalitu pitnej vody.
 kontrolovať vodomernú šachtu a prípadné poruchy okamžite hlásiť. Zabezpečiť
dostatočnú ochranu vodomernej zostavy a vodomeru a to spôsobenie mechanického
alebo iného poškodenia neznámou osobou, ako aj odcudzenie neznámou osobou,
ďalej zabrániť vystaveniu vodomera pôsobeniu nepriaznivých fyzikálnych
a chemických podmienok.
 §4 písm.7, ods. b), zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby
nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k
zmiešaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode.
 §4 písm.7, ods. c), zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady
Z uvedených dôvodov dôrazne žiadame občanov, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o dodávke
vody a sú pripojení na verejný vodovod, aby si pravidelne kontrolovali vodomernú šachtu
a vodomernú zostavu s fakturačným meradlom, kde ako vlastník vodomernej prípojky je zodpovedný
za splnenie svojich záväzkov uvedených v zmluve o dodávke vody a Všeobecne obchodných
podmienok, pričom je povinný uhradiť obci (majiteľ VV) škodu spôsobenú zavineným porušením
svojich povinností, ako aj náklady súvisiace s odstránením následkov nesplnenia uvedených záväzkov.
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