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Obec Gyňov 

Všeobecné záväzné nariadenie                                                                                      

Číslo: VZN – 1/2017 

___________________________________________________________________________ 

 

 

OBEC GYŇOV 

v súlade s ustanovením § 6 ods. 2, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov vydáva  

 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

OBCE GYŇOV 

 

 

č. 1/2017 

 

o podmienkach odberu vody z obecného vodovodu na území obce Gyňov.  
 

 

 

 

 

Návrh tohto všeobecné záväzného nariadenia ( VZN )  

 

Vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:      

 28.02.2017 

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie:                                                          

 28.02.2017 

Dátum ukončenia pripomienkového konania:     

 15.03.2017 

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa:   

 15.03.2017 

 

Schválené  všeobecne záväzné nariadenie 

 

Na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa: 15.03.2017 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa: 16.03.2017 

VZN nadobúda účinnosť dňom: 01.07.2017 
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Obecné zastupiteľstvo obce  Gyňov v súlade s ustanovením  § 6 odseku 2 zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 2 zákona č. 442/2012 

Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov   

 

                                                  v y d á v a 

 
 

        

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE GYŇOV 
     

O PODMIENKACH ODBERU VODY Z OBECNÉHO 

VODOVODU NA ÚZEMÍ OBCE GYŇOV 
 

 

číslo :   1/2017 
 

 

 

§  1 

Základné ustanovenia 

 

 

1. Obecné zastupiteľstvo v Gyňove v súlade s ustanoveniami zákona č.369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov  a v zmysle zákona č. 442/2012 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa uznieslo   

na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len „nariadenie“) s účinnosťou od   

01.07.2017.   

2. Toto nariadenie upravuje povinnosti a zodpovednosť osôb za hospodárne využívanie pitnej     

vody z obecného vodovodu a sankcie za nedodržanie ustanovení platných právnych predpisov. 

 

3. Vodovodom, ktorý je vo vlastníctve Obce Gyňov sa zabezpečuje dodávka pre domácnosti, 

    ako aj podnikateľské subjekty.   

§ 2 

Zabezpečenie prevádzky vodovodu 

 

1. Majiteľom a zároveň prevádzkovateľom vodovodu je Obec Gyňov, ktorá zabezpečuje 

dodávku pitnej vody do domácnosti, opravy, údržbu vodovodu. 

 

2. Pitnú vodu obec zabezpečí na základe  zmluvy  s firmou  U. S. STEEL a.s. Košice. 

 

3.   Firma U. S. STEEL a.s. Košice  zabezpečí pravidelnú kontrolu kvality pitnej vody. 
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§ 3 

Podmienky odberu vody pre domácnosť a pre podnikateľské subjekty 

 

1. Pred zavedením novej prípojky do novostavby, musí žiadateľ predložiť žiadosť Obci Gyňov. 

2. Pred hlavným uzáverom prípojky musí byť osadený vodomer. 

3. Všetky náklady spojené so zriadením prípojky hradí žiadateľ. 

4. Obyvatelia nesmú zasahovať do konštrukcie vodomeru, odstraňovať plomby a prípadné 

poruchy sú povinní hlásiť na Obecnom úrade v Gyňove. 

5. Obyvatelia sú povinní uzatvoriť s obcou zmluvu o dodávke pitnej vody. 

6. V prípade nezaplatenia si obec vyhradzuje právo odstaviť dodávku vody až do zaplatenia dlhu 

a účtovať si úrok z omeškania podľa zákona 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znp. Za 

škody vzniknuté odstavením dodávky zodpovedá a finančné znáša dlžník v plnom rozsahu.  

 

§ 4 

Cena pitnej vody a platobné podmienky 

 

1. Cena pitnej vody za odobratý m3  je v zmysle platného uznesenia. 

 

2. Vyúčtovanie vodného vykoná dodávateľ podľa skutočne odobratého množstva vody     

určeného podľa počiatočného a konečného stavu vodomeru ku 30.06. príslušného      

kalendárneho roka. Odberateľ nahlási dodávateľovi konečný stav vodomera k 30.06.     

príslušného roka v termíne do 30.07. a to písomnou formou alebo elektronicky.  

 

3. V prípade, ak odberateľ neuhradí vodné do 30 dní po lehote splatnosti, je dodávateľ     

oprávnený prerušiť odberateľovi dodávku vody v zmysle § 32 odst. 1 písmeno m 

zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 

a o zmene a doplnení zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácií v sieťových odvetviach 

v platnom znení,  s vyúčtovaním všetkých nákladov, ktoré vznikli dodávateľovi. 

 

§ 5 

Konanie 

 

1.  Ak sa v tomto VZN neustanovuje inak postupuje sa podľa zákona Slovenskej národnej 

     rady č. 372/1990 Zb. o priestupoch v znení neskorších predpisov. 
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2.  V prípade nedodržiavania stanovených podmienok v tomto VZN prevádzkovateľ má právo  

     odmietnuť poskytovanie služby , žiadať finančnú náhradu a postupovať ak sa v tomto  

     VZN neustanovuje inak postupovať podľa obchodného a občianskeho zákonníka.  

 

§ 6 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Obecné zastupiteľstvo Obce Gyňov sa uznieslo na tomto nariadení dňa 15.03.2017, uznesením 

č. 134/2017. 

 

2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť od 01.07.2017.  

 

3. Nadobudnutím účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2011. 

 

 

 

V Gyňove, dňa 15.03.2017 
 

 

 

 

      Mgr. Denisa Vargová 

      starosta obce  


