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Obecné zastupiteľstvo v Klokoči podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VVaVK), zákona č. 250/2012 Z. z.
o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a Vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie
a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou
kanalizáciou
vydáva

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo 1/2020
o prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie na území obce
Klokoč
1. ČASŤ – ÚVODNÉ USTANOVENIA
§1
Predmet úpravy
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje podmienky prevádzkovania
verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, podmienky dodávky a odberu pitnej vody, podmienky
odvádzania odpadových vôd, ako aj práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa verejného
vodovodu a verejnej kanalizácie, odberateľa pitnej vody z verejného vodovodu a producenta
odpadových vôd na území obce Klokoč.

§2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a) verejným vodovodom súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej potrebe, umožňujúcich
hromadné zásobovanie obyvateľstva a iných odberateľov vodou,
b) verejnou kanalizáciou prevádzkovo samostatný súbor objektov a zariadení slúžiacich verejnej
potrebe na hromadné odvádzanie odpadových vôd umožňujúcich neškodný príjem,
odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových vôd,
c) hromadným zásobovaním vodou zásobovanie viac ako 50 osôb alebo zásobovanie, ktorého
priemerná denná produkcia je viac ako 10 m3 vody,
d) hromadným odvádzaním odpadových vôd príjem, odvádzanie a spravidla aj čistenie
odpadových vôd od viac ako 50 osôb alebo ak priemerná denná produkcia je viac ako 10 m 3
odpadovej vody,
e) vodovodnou prípojkou úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s
vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené.
Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom.
Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou
prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je
pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného
predpisu,
f) kanalizačnou prípojkou je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku
alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov objektu alebo stavby až po
zaústenie kanalizačnej prípojky do verejnej kanalizácie; toto zaústenie je súčasťou verejnej
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g)
h)

i)

j)

k)

l)

kanalizácie. Kanalizačnou prípojkou sa odvádza odpadová voda z objektu alebo nehnuteľnosti,
ktorá je pripojená na verejnú kanalizáciu. Kanalizačná prípojka je vodnou stavbou, ak tak
ustanovuje osobitný predpis,
vodou z povrchového odtoku voda z atmosférických zrážok, ktorá je odvádzaná verejnou
kanalizáciou,
odberateľom vody (ďalej len „odberateľ") je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má
uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z
verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému
spotrebiteľovi,
producentom odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie (ďalej len „producent") je
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových
vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie a ktorá vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie,
vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu. Ak je vlastník nehnuteľnosti
vlastníkom vodovodnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo
vodovodnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti,
vlastníkom kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Ak je vlastník nehnuteľnosti
vlastníkom kanalizačnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľnosti vlastníctvo
kanalizačnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti,
konečným spotrebiteľom vody (ďalej len „konečný spotrebiteľ") fyzická osoba alebo právnická
osoba, ktorá odoberá vodu na účely konečnej spotreby vody z verejného vodovodu alebo od
odberateľa vody.

2. ČASŤ – PREVÁDZKA VEREJNÉHO VODOVODU A PRIPOJENIE NA VEREJNÝ
VODOVOD
§3
Vlastníctvo a prevádzkovanie verejného vodovodu
(1) Vlastníkom ako aj prevádzkovateľom verejného vodovodu, nachádzajúceho sa v obci Klokoč, je
obec Klokoč.
(2)

Práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa verejného vodovodu upravuje zákon o VVaVK.

(3) Verejný vodovod musí byť navrhnutý a vybudovaný v súlade s poznatkami technického pokroku
tak, aby bolo zabezpečené dostatočné množstvo zdravotne bezchybnej pitnej vody pre verejnú
potrebu a aby bola zabezpečená nepretržitá dodávka pitnej vody pre odberateľov.
(4) Pitná voda dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú bezpečnosť
pitnej vody ustanovenú osobitnými predpismi1.
(5) Obec Klokoč ako obec s počtom obyvateľom nižším ako 2 500 prevádzkuje verejný vodovod III.
kategórie.

1

§ 17 zákona č. 355/2007 Z. z.; Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú
požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.
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§4
Vodovodná prípojka, povinnosti vlastníka vodovodnej prípojky
(1) Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu dohodne s odberateľom na osadení meradla na
vodovodnú prípojku, z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa
pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke.
(2)

Vlastník vodovodnej prípojky je povinný:
a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom
určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,
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,
c) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.

§5
Podmienky pripojenia na verejný vodovod
(1) Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod sa môže pripojiť na verejný vodovod len na základe
písomnej zmluvy uzavretej s vlastníkom verejného vodovodu.
(2)

Vlastník verejného vodovodu uzatvorí zmluvu, ak
a) žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod spĺňa technické podmienky určené
prevádzkovateľom verejného vodovodu týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na
verejný vodovod a
b) kapacita verejného vodovodu to umožňuje.

(3) Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejný vodovod jednou vodovodnou prípojkou. S
písomným súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu možno v odôvodnených prípadoch
vybudovať jednu vodovodnú prípojku pre viac stavieb alebo pozemkov, prípadne viac vodovodných
prípojok pre jednu stavbu alebo pozemok.
(4) Vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, ak žiadateľ o
pripojenie na verejný vodovod nesplní technické podmienky pripojenia na verejný vodovod určené
prevádzkovateľom verejného vodovodu.
(5) Ak má žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ požiadavky na čas dodávky
vody, množstvo, tlak alebo odlišnú kvalitu vody, ktoré presahujú možnosti dodávky vody verejným
vodovodom, vlastník verejného vodovodu môže odmietnuť splnenie týchto požiadaviek. Ak to
technické podmienky verejného vodovodu umožňujú, so súhlasom vlastníka verejného vodovodu si
žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod alebo odberateľ môže splnenie týchto požiadaviek zabezpečiť
vlastnými zariadeniami na vlastné náklady.

3. ČASŤ – DODÁVKA VODY A ODBER VODY
§6
Dodávka vody
(1) Vodu z verejného vodovodu môže odberateľ odoberať len na účely dohodnuté v zmluve o
dodávke vody v súlade s požiadavkami na zdravotnú bezpečnosť pitnej vody ustanovenú osobitnými
predpismi.
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(2) Dodávka vody kvalitou, množstvom a tlakom je splnená vtokom vody z verejného vodovodu do
vodovodnej prípojky, ak sa vlastník verejného vodovodu a odberateľ nedohodnú inak.
(3) Vlastník verejného vodovodu alebo prevádzkovateľ verejného vodovodu nezodpovedá za škody
a ušlý zisk vzniknuté nedostatkom tlaku vody pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody z dôvodu
mimoriadnej udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je
prevádzkovateľ oprávnený dodávku vody obmedziť alebo prerušiť (§ 32 zákona VVaVK).

§7
Určenie množstva vody dodanej verejným vodovodom
Určenie množstva vody dodanej verejným vodovodom sa vykonáva v súlade s § 29 až 31 zákona
o VVaVK a vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva
vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva
vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.

§8
Vodné
(1) Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ prevádzkovateľovi verejného vodovodu
vodné. V prípade, že odberateľ nie je konečný spotrebiteľ, vzniká konečnému spotrebiteľovi povinnosť,
aby za odobraté množstvo vody zaplatil odberateľovi rozpočítanú čiastku.
(2) Vodné pozostáva z dvoch zložiek: z fixnej zložky (platí sa jednorazový poplatok v €/rok podľa
tarifnej skupiny – poplatok za prenájom vodomeru) a z variabilnej zložky (platí sa v €/m3 podľa reálnej
spotreby vody). Variabilná zložka predstavuje platbu za dodanú pitnú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za
1m3 vyrobenej a dodanej pitnej vody verejným vodovodom podľa osobitného predpisu a množstva
odobratej pitnej vody.
(3) Konkrétnu cenu fixnej zložky ako aj cenu variabilnej zložky prerokuje a ustanoví obecné
zastupiteľstvo v súlade s Potvrdením o cene, ktoré obci vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

§9
Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu
(1)

Neoprávneným odberom vody z verejného vodovodu je
a) odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody alebo v rozpore s takouto zmluvou,
b) odber pred meradlom (§ 29 ods. 7 zákona o VVaVK) alebo odber po odstránení meradla,
c) odber s používaním meradla, ktoré v dôsledku neoprávneného zásahu odber nezaznamenáva
alebo zaznamenáva odber menší, ako je skutočný,
d) odber s používaním meradla, na ktorom bolo poškodené zaistenie proti neoprávnenej
manipulácii,
e) odber s použitím požiarneho obtoku na iné účely ako požiarne,
f) odber bez súhlasu prevádzkovateľa.

(2) Kto neoprávnene odoberá vodu z verejného vodovodu, je povinný nahradiť spôsobenú škodu2
prevádzkovateľovi verejného vodovodu.

2

§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
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4. ČASŤ – PREVÁDZKA VEREJNEJ KANALIZÁCIE A PRIPOJENIE NA VEREJNÚ
KANALIZÁCIU
§ 10
Vlastníctvo a prevádzkovanie verejnej kanalizácie
(1) Vlastníkom ako aj prevádzkovateľom verejnej kanalizácie, nachádzajúcej sa v obci Klokoč, je
obec Klokoč.
(2)

Práva a povinnosti prevádzkovateľa verejnej kanalizácie upravuje zákon o VVaVK.

(3) Verejné kanalizácie musia byť navrhnuté a vybudované v súlade s poznatkami stavu technického
pokroku tak, aby negatívne neovplyvnili životné prostredie a bola zabezpečená dostatočná
prevádzková kapacita pre nepretržité odvádzanie a čistenie odpadových vôd od producentov pri
všetkých štandardných miestnych klimatických podmienkach aj so zohľadnením sezónnych výkyvov v
zaťažení a aby spĺňali požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd ustanovené osobitnými predpismi3.
(4)

Obec Klokoč prevádzkuje verejnú kanalizáciu III. kategórie.

§ 11
Povinnosti vlastníka kanalizačnej prípojky
Vlastník kanalizačnej prípojky je povinný:
a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu spôsobom
určeným prevádzkovateľom verejnej kanalizácie,
b) zabezpečiť, aby kanalizačná prípojka bola vodotesná a vybudovaná tak, aby nedošlo ku
zmenšeniu prietočného profilu verejnej kanalizácie, do ktorej je zaústená,
c) zabezpečiť opravy a údržbu kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.

§ 12
Podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie
(1) Žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejnú kanalizáciu len na
základe písomnej zmluvy uzavretej s vlastníkom verejnej kanalizácie.
(2) Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú
odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a
spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej
kanalizácie, ak vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej
vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.
(3)

Vlastník verejnej kanalizácie uzatvorí zmluvu v prípade, ak
a) žiadateľ o pripojenie na verejnú kanalizáciu spĺňa technické podmienky týkajúce sa najmä
miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a
b) kapacita verejnej kanalizácie to umožňuje.

(4) Stavbu alebo pozemok možno pripojiť na verejnú kanalizáciu podľa systému sústavy verejnej
kanalizácie jednou kanalizačnou prípojkou. So súhlasom prevádzkovateľa verejnej kanalizácie možno v
odôvodnených prípadoch vybudovať jednu kanalizačnú prípojku pre viac stavieb alebo viac pozemkov
alebo viac kanalizačných prípojok pre jednu stavbu alebo jeden pozemok.

3

Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z.
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(5) Ďalšie podmienky pripojenia na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej kanalizácie
ustanovuje najmä § 23 zákona o VVaVK.

5. ČASŤ – PODMIENKY ODVÁDZANIA ODPADOVÝCH VÔD
§ 13
Odvádzanie odpadových vôd
(1) Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd
vypúšťaných zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie.
(2) Vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nezodpovedá za škody a
ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd z dôvodu mimoriadnej
udalosti, pri prerušení dodávky elektrickej energie alebo z dôvodu, pre ktorý je prevádzkovateľ
oprávnený odvádzanie odpadových vôd obmedziť alebo prerušiť (§ 32 zákona o VVaVK).

§ 14
Určenie množstva vody odvedenej verejnou kanalizáciou
(1) Meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie zabezpečuje producent svojím
meradlom, ak to ustanovuje prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie.
(2) Ak sa prevádzkovateľ verejnej kanalizácie nedohodne s producentom inak a ak nie je množstvo
vypúšťaných odpadových vôd merané, má sa za to, že odberateľ, ktorý odoberá vodu z verejného
vodovodu, vypúšťa do verejnej kanalizácie také množstvo vody, ktoré podľa zistenia odobral z
verejného vodovodu, s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov. Takto zistené množstvo
odpadových vôd je podkladom na vyúčtovanie stočného.
(3) Ak sa odpadové vody vypúšťajú do verejnej kanalizácie cez meradlo, musí takéto meradlo spĺňať
požiadavky určené osobitným predpisom. Opravy a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník
meradla na vlastné náklady.
(4) Ak má prevádzkovateľ verejnej kanalizácie pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo zistí
poruchu na meradle, má právo požiadať producenta o jeho preskúšanie. Producent je povinný do 30
dní odo dňa doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla podľa osobitného predpisu. Výsledok
preskúšania producent neodkladne písomne oznámi prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.
(5) Žiadosť o preskúšanie meradla nezbavuje producenta povinnosti zaplatiť v určenej lehote
stočné. Ak nemožno presne zistiť množstvo vypúšťaných odpadových vôd za čas poruchy meradla,
vypočíta sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd za príslušné obdobie alebo jeho časť podľa
množstva vypúšťaných odpadových vôd v porovnateľnom období minulého roku. Ak ide o nové
vypúšťanie odpadových vôd alebo zmenu vo vypúšťaní odpadových vôd, podľa množstva vypúšťanej
odpadovej vody v nasledujúcom porovnateľnom období, prípadne iným spôsobom dohodnutým s
producentom.

§ 15
Stočné
(1) Za odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou platí producent prevádzkovateľovi
verejnej kanalizácie stočné. V prípade, že spoluproducenti vypúšťajú odpadové vody prostredníctvom
producenta, vzniká spoluproducentom povinnosť, aby za vypúšťané množstvo odpadových vôd
zaplatili producentovi rozpočítanú čiastku. Ak sa producent so spoluproducentmi nedohodne inak,
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producent rozpočíta spoluproducentom vypúšťané množstvo odpadových vôd podľa smerných čísel
spotreby vody.
(2) Stočné je platba za odvedenú odpadovú vodu, ktorú tvorí súčin ceny za 1m3 odvedenej
odpadovej vody verejnou kanalizáciou a spravidla aj čistenej odpadovej vody podľa osobitného
predpisu4 a množstva odvedenej odpadovej vody.
(3) Konkrétnu cenu stočného prerokuje a ustanoví obecné zastupiteľstvo v súlade s Potvrdením
o cene, ktoré obci vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.

§ 16
Neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie
(1)

Neoprávneným vypúšťaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie je
a) vypúšťanie bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd alebo v rozpore s takouto
zmluvou,
b) vypúšťanie v rozpore s podmienkami ustanovenými prevádzkovým poriadkom verejnej
kanalizácie,
c) vypúšťanie bez merania, ak je dohodnuté alebo je v rozpore s podmienkami dohodnutými v
zmluve o odvádzaní odpadových vôd,
d) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré nie je umiestnené podľa rozhodnutia prevádzkovateľa
verejnej kanalizácie,
e) vypúšťanie s používaním meradla, ktoré v dôsledku zásahu množstvo nezaznamenáva alebo
zaznamenáva menšie množstvo, ako je skutočné,
f) vypúšťanie s používaním meradla, na ktorom je poškodené zaistenie proti neoprávnenej
manipulácii.

(2) Kto neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť
spôsobenú škodu5 prevádzkovateľovi verejnej kanalizácie.

6. ČASŤ – SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 17
Spoločné ustanovenia
(1)

Odberateľ a producent sú povinní:
a) dodržiavať podmienky ustanovené v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu alebo v
prevádzkovom poriadku verejnej kanalizácie a podmienky dohodnuté v zmluve uzatvorenej s
vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,
b) v nevyhnutnej miere umožniť vstup prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na
nehnuteľnosť pripojenú na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu na účely
zabezpečenia spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, zistenia
stavu meradla alebo jeho opravy, údržby alebo výmeny, alebo vykonania kontrolného merania
množstva a kvality pitnej vody a vypúšťaných odpadových vôd, ako aj zistenia technického
stavu vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky a poskytnúť prevádzkovateľovi
potrebnú súčinnosť,

4

Napríklad zákon č. 276/2001 Z. z., výnos Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 18. júna 2008 č. 1/2008 o
rozsahu cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania (oznámenie č. 226/2008 Z. z.), výnos
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 23. júla 2008 č. 3/2008, ktorým sa ustanovuje regulácia cien za výrobu,
distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou
kanalizáciou (oznámenie č. 295/2008 Z. z.).
5
§ 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
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c) oznamovať prevádzkovateľovi návrhy zmien v ním vykonávanej činnosti, ktoré môžu mať vplyv
na zmeny v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní a čistení odpadových vôd,
d) oznámiť prevádzkovateľovi zistenú poruchu na vodovodnej alebo kanalizačnej prípojke
vrátane poruchy na meradle,
e) dbať o to, aby nedošlo k poškodeniu meradla, k jeho odstráneniu alebo k inému
neoprávnenému zásahu na meradle,
f) neodkladne odstrániť prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie na meradle, najmä neodkladne
vykonať opatrenia proti zaplaveniu priestoru, v ktorom je meradlo umiestnené,
g) oznámiť prevádzkovateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo
s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie,
h) oznámiť vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie zmenu vlastníckeho práva
k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
(2) Odberateľ nesmie bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využívať dodanú vodu z verejného
vodovodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel a ani odovzdávať vodu ďalšiemu odberateľovi.
(3) Producent nesmie bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie odvádzať odpadové vody od
ďalšieho producenta.

§ 18
Záverečné ustanovenia
(1) Toto nariadenie bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Klokoč dňa 19.3.2020
uznesením č. 4/2020.
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom jeho schválenia Obecným zastupiteľstvom v Klokoči a
účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli obce.

...........................................
Radoslav Hruška
starosta
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