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OBEC NESLUŠA 

ako vlastník verejného vodovodu (ďalej len „VV“) a prevádzkovateľ VV 

v súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a do-

plnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a v nadväznosti na vyhlášku Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody 

verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou a vyhlášky Úradu pre regulá-

ciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a do-

dávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, 

vydáva 

SMERNICU 

ŠTANDARDY KVALITY dodávky pitnej vody verejným vodovodom a stanovenie OPRÁVNENÝCH 

NÁKLADOV a PRIMERANÉHO ZISKU na určenie návrhu CENY za odber pitnej vody z verejného 

vodovodu 
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Prvá časť: ŠTANDARDY KVALITY 

Článok 1 – Základné a všeobecné ustanovenia  

(1) Štandardmi kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom sú: 

a) dodržanie limitných hodnôt ukazovateľov kvality dodávanej pitnej vody podľa osobitného 

predpisu1, ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu 

kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, 

                                                      
1 § 3 ods. 1 a § 13 ods. 1 a 2 zákona č. 442/2002 Z. z., § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra-
via a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príloha č. 2 bod 2.1. k nariadeniu Vlády SR č. 354/2006 Z. z. 
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b) dodržanie množstva vody za jednotku času dohodnutého v zmluve o dodávke vody2, ak toto 

množstvo nie je dohodnuté v zmluve o dodávke vody, podľa prevádzkového poriadku verej-

ného vodovodu3 a ak toto množstvo nie je určené ani v prevádzkovom poriadku verejného 

vodovodu podľa smerných čísel spotreby vody ustanovených osobitným predpisom4, 

c) dodržanie lehoty podľa odseku 3 tohto článku na odstránenie príčin nedostatočného množ-

stva vody, 

d) dodržanie hodnôt pretlaku vody okrem udalostí podľa osobitného predpisu5, dohodnutých v 

zmluve o dodávke vody, ak tieto hodnoty nie sú dohodnuté v zmluve o dodávke vody podľa 

prevádzkového poriadku verejného vodovodu a ak tieto hodnoty nie sú určené ani v prevádz-

kovom poriadku verejného vodovodu podľa osobitného predpisu6, 

e) dodržanie lehoty podľa odseku 3 na odstránenie príčin nedostatočného pretlaku vody vrá-

tane udalostí podľa osobitného predpisu7, 

f) nepretržitá dodávka vody okrem prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa osobit-

ného predpisu8 alebo prerušenia, ktorého príčinou je porucha na vodovodnej prípojke vo 

vlastníctve odberateľa9, 

g) opätovné obnovenie dodávky vody po predchádzajúcom prerušení alebo obmedzení dodávky 

pitnej vody v lehotách uvedených v čl. 3 ods. 6. 

h) dodržanie lehoty na zaslanie odpovede písomnou alebo elektronickou formou do 30 dní od 

doručenia podania na nedodržanie štandardu kvality podľa písmen a), b) alebo písmena d),  

i) určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpo-

jenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo od-

straňovanie vodovodnej prípojky podľa osobitného predpisu10 do 30 dní od doručenia žia-

dosti o určenie technických podmienok,  

j) predloženie zmluvy o dodávke vody do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia pod-

mienok podľa osobitného predpisu11 pri vzniku nového odberného miesta,  

k) zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej 

zmluvy o dodávke vody odberateľom, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak,  

l) zabezpečenia preskúšania meradla podľa osobitného predpisu12 a písomné oznámenie vý-

sledku preskúšania meradla v lehote do 14 dní odo dňa doručenia výsledku,  

                                                      
2 § 15 ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. 
3 § 33 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p.; vyhláška Ministerstva ŽP č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti pre-
vádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
4 Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva ŽP č. 397/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej ve-
rejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového 
odtoku a o smerných číslach spotreby vody. 
5 § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. 
6 § 2 ods. 12 a 14 vyhlášky Ministerstva ŽP č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na 
návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
7 § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. 
8 § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov; vyhláška Ministerstva ŽP č. 259/2005 Z. z., ktorou sa ustano-
vujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.  
9 § 4 ods. 6 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. 
10 § 17 ods. 2 písm. f) a g) a ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z. 
11 § 22 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p.  
12 § 30 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. 
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m) overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, ktorým sa rozumie ur-

čenie množstva dodanej vody v m3 a ceny za 1 m3 dodanej vody, odstránenie zistenej nespráv-

nosti vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie 

správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody. 

(2) Preukazovanie dodržania štandardu kvality dodávky vody podľa odseku 1 písm. a), b) a d) sa 

vykonáva v mieste podľa osobitného predpisu13 alebo v najbližšom mieste na VV, kde je preuka-

zovanie technicky vykonateľné.  

(3) Lehota na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody alebo nedostatočného pre-

tlaku vody v rozvodnej sieti VV je  

a) 15 dní od oznámenia nedodržania štandardu kvality obci, ak je príčina odstrániteľná jedno-

duchým prevádzkovým opatrením,  

b) šesť mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality obci, ak je príčina odstrániteľná 

stavebno-technickým opatrením, ktoré si nevyžaduje stavebné povolenie14, 

c) 24 mesiacov od oznámenia nedodržania štandardu kvality obci, ak je príčina odstrániteľná sta-

vebno-technickým opatrením, ktoré si vyžaduje stavebné povolenie, najviac však 12 mesiacov 

od právoplatnosti stavebného povolenia.  

(4) Za nedodržanie štandardu kvality sa nepovažuje skutočnosť, ak obec nedodržala štandardy 

kvality uvedené v čl. 1 ods. 1 z dôvodu  

a) mimoriadnej udalosti,15 

b) vyhlásenia regulačných stupňov odberu vôd,16 

c) opatrení štátnych orgánov počas hospodárskej mobilizácie,17 

d) havárie spôsobenej treťou osobou na vodovodnej sieti, pričom lehota na obnovenie dodávky 

vody je do 48 hodín od vzniku havárie, alebo do dvoch pracovných dní od vzniku havárie, ak 

je na uskutočnenie nápravy nevyhnutná spolupráca s inými správcami v zemi vedených sietí,  

e) odstraňovania príčin udalostí, ktoré bezprostredne ohrozujú život alebo zdravie osôb alebo 

môžu spôsobiť rozsiahle škody na majetku,  

f) rozhodnutia odberateľa neodobrať dohodnuté alebo určené množstvo vody,  

g) preukázateľného neposkytnutia súčinnosti odberateľa obce nevyhnutnej na dodržanie štan-

dardu kvality. 

Článok 2 – Úroveň dodržiavania štandardov kvality a ich hodnotenie  

(1) Za dodržiavanie štandardov kvality je v obci zodpovedná odborne spôsobilá osoba18 ustanovená 

podľa § 6 a 7 zákona č. 442/2002 Z. z. a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva č. 124/2003 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovo-

dov a verejných kanalizácií (ďalej len „odborný zástupca“).  

                                                      
13 § 24 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. 
14 Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení n. p. 
15 § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení n. p. 
16 § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. 
17 Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situ-
áciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n. p.; vyhláška č. 259/2005 Z. z. 
18 Ak nie je v ďalej v tejto smernici uvedené inak. Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá zodpovedá za odborný výkon vodohos-
podárskych činností pri prevádzkovaní VV s platným osvedčením o odbornej spôsobilosti, vydaným ministerstvom pre príslušnú 
kategóriu VV. 
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(2) Obec ako prevádzkovateľ VV priebežne zaznamenáva udalosti v rozvodnej sieti VV a zdrojoch 

vody v prevádzkovom denníku VV a pritom sleduje a zaznamenáva udalosti o prevádzkových 

štandardoch kvality povereným zamestnancom obecného úradu.  

(3) Odberatelia pitnej vody sú oprávnení podávať podnety alebo žiadosti adresované obecnému 

úradu o udalostiach19 týkajúcich sa štandardov kvality dodávok pitnej vody podľa čl. 1 ods. 1. 

(4) Požadovaná minimálna úroveň dodržiavania štandardov kvality obcou je 86%. V prípade ne-

dodržania minimálnej úrovne štandardov kvality podľa čl. 1 ods. 1 patrí zmluvnému odberateľovi 

kompenzačná platba20. Spôsob výpočtu a výšku  kompenzačných platieb za nedodržanie štandar-

dov kvality dodávky vody určujú ustanovenia § 7 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 

276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom 

a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou. 

Výpočet výšky a uplatnenie kompenzačných platieb vykonáva referát účtovníctva v spolupráci 

s referátom miestnych daní a poplatkov.  

(5) Štandardy kvality podľa čl. 1 ods. 1 sa sledujú a evidujú obcou v centrálnom zázname udalostí o 

štandardoch kvality, ktorý obsahuje 

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo odberateľa21 alebo žiadateľa, 

b) číslo odberného miesta22 na odber pitnej vody odberateľom alebo žiadateľom, 

c) dátum, čas a spôsob oznámenia alebo zistenia udalosti týkajúcej sa každého štandardu kvality,  

d) druh nedodržaného štandardu kvality podľa čl. 1 ods. 1,  

e) opis skutkového stavu, 

f) spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardov kvality, 

g) dátum, čas a spôsob odstránenia príčin nedodržania štandardu kvality, meno, priezvisko a 

funkciu oprávnenej osoby, ktorá je zodpovedná za odstránenie príčin vzniknutého stavu,  

h) prekročené limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody podľa čl. 1 ods. 1 písm. a),  

i) dôvod prerušenia dodávky pitnej vody podľa čl. 1 ods. 1 písm. f) a lehoty na opätovné obno-

venie dodávky pitnej vody podľa čl. 1 ods. 1 písm. g). 

(6) Ak sa udalosť týka viacerých odberných miest, vyhotovuje sa záznam, ktorý obsahuje údaje o 

mieste alebo ulici, ktorej sa udalosť týka, počtu odberných miest s nedodržaným štandardom kva-

lity a údaje podľa čl. 1 ods. 1 písm. c) až j). 

(7) Štandardy kvality sa obcou vyhodnocujú podľa príloh č. 1 a 2 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. za každý 

kalendárny rok23 alebo jeho časť, počas ktorej obec vykonávala regulovanú činnosť na základe 

podaní odberateľov a informácií zistených z vlastnej činnosti obce. Udalosti, pri ktorých lehota na 

vybavenie neuplynula do konca kalendárneho roka, v ktorom nastali a neboli vybavené, sa zaradia 

do vyhodnotenia štandardov kvality za kalendárny rok, v ktorom uplynie lehota na ich vybavenie. 

(8) Vyhodnotenie štandardov kvality za rok t-1 podľa odseku 4 sa zverejňuje do konca februára roku 

t po dobu najmenej 12 mesiacov na webe obce. Vyhodnotenie štandardov kvality podľa odseku 3 

a prehľad o vyplatených kompenzačných platbách podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. za 

                                                      
19 Udalosťou sa rozumie skutočnosť týkajúca sa štandardu kvality dodávky pitnej vody verejným zistená vlastnou činnosťou obce 
alebo oznámená prostredníctvom písomného, telefonického alebo elektronického podania odberateľom alebo žiadateľom. 
20 Kompenzačnou platbou je finančná náhrada, ktorú uhradí obec odberateľovi za preukázané nedodržanie štandardu kvality. 
21 § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 
Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení n. p. 
22 Odberným miestom je miesto, kde je zmluvne dohodnutý odber pitnej vody odberateľom. 
23 Rokom t je kalendárny rok, v ktorom obec predkladá ÚRSO vyhodnotenie štandardov kvality, rokom t-1 je kalendárny rok pred-
chádzajúci roku t.  
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rok t-1 sa obcou predkladajú elektronicky do konca februára roku t Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví, pracovisko Martin. 

(9) Údaje o štandardoch kvality a kompenzačných platbách sa archivujú obcou sumárne za celý ka-

lendárny rok v elektronickej forme. Údaje o štandardoch kvality sa archivujú tak, aby nedošlo k 

ich zneužitiu, poškodeniu, zničeniu a neoprávneným zásahom.  

Vedenie centrálneho záznamu o udalostiach a ich vyhodnotenie vykonáva referát ŽP. 

Článok 3 – Podrobnosti o štandardoch kvality a zabezpečenie ich sledovania 

(1) Limitné hodnoty ukazovateľov kvality dodávanej pitnej vody podľa § 3 ods. 1 a § 13 ods. 1 a 2 

zákona č. 442/2002 Z. z., § 17 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prílohy č. 2 bod 2.1. k nariadeniu Vlády SR č. 

354/2006 Z. z. zabezpečuje obec dodávateľsky prostredníctvom oprávnenej odborne spôsobilej 

osoby alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Ročný počet vzoriek minimálnych roz-

borov je 2, počet vzoriek úplných rozborov je 1 za 5 rokov. Mimoriadna kontrola kvality pitnej 

vody z VV sa vykonáva  

a) pred uvedením novej časti VV do prevádzky,  

b) počas prevádzky VV, ak došlo k prerušeniu zásobovania pitnou vodou na viac ako 24 hodín,  

c) pred začiatkom sezónneho využívania časti VV alebo vodárenského zdroja určeného na hro-

madné zásobovanie. 

Výsledky rozborov sú zverejňované na webe obce do piatich pracovných dní od ich doručenia 

obci. Požiadavky na odber vzoriek, ukazovatele kvality a ich limity a podrobnosti o mimoriadnych 

rozboroch určujú ustanovenia § 5, 6 a 7 nariadenia Vlády SR č. 354/2006 Z. z. 

Za sledovanie kvality vody a vykonávanie rozborov zodpovedá starostka v súčinnosti s odborným 

zástupcom. V prípadoch mimoriadnych kontrol kvality bezodkladne koná odborný zástupca.  

(2) Dodržanie množstva vody za jednotku času dohodnutého v zmluve o dodávke vody podľa § 15 

ods. 7 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z., ak toto množstvo nie je dohodnuté v zmluve o dodávke 

vody podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu (§ 33 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v 

znení n. p., vyhláška Ministerstva ŽP č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzko-

vých poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií) a ak toto množstvo nie je určené 

ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu podľa smerných čísel spotreby vody ustano-

vených prílohou č. 1 k vyhláške Ministerstva ŽP 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 čís-

lach spotreby vody). Záväzné limity maximálneho odobraného množstva vody za jednotku 

času pre kategóriu domácnosti sú 

Limitné množstvá 
(maximum) 

Obdobie dostatku vody Obdobie nedostatku vody 
(regulácia odberu) 

- Denné  180 l/osobu 70 l/osobu 
- Týždenné 1300 l/osobu 325 l/osobu 

Tento ukazovateľ kvality sleduje a hodnotí odborný zástupca v spolupráci s povereným zamest-

nancom obecného úradu. Na návrh odborného zástupcu vyhlasuje starostka obdobie nedostatku 

vody (reguláciu odberu vôd).  

(3) Dodržanie lehoty podľa čl. 1 ods. 3 na odstránenie príčin nedostatočného množstva vody v roz-

vodnej sieti verejného vodovodu.  



Účinnosť: od 1. augusta 2016                                                VV-05/2016 

S t r a n a  6 | 9 

 

Ukazovateľ sleduje odborný zástupca v spolupráci s povereným zamestnancom obecného úradu. 

(4) Dodržanie hodnôt pretlaku vody okrem udalostí podľa § 32 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v 

znení neskorších predpisov dohodnutých v zmluve o dodávke vody, ak tieto hodnoty nie sú do-

hodnuté v zmluve o dodávke vody podľa prevádzkového poriadku verejného vodovodu a ak tieto 

hodnoty nie sú určené ani v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu podľa ustanovení § 2 

ods. 12 a 14 vyhlášky Ministerstva ŽP č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tech-

nických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a ve-

rejných kanalizácií. Pritom  

a) maximálny pretlak v najnižších miestach vodovodnej siete VV každého tlakového pásma 

VV nesmie prevyšovať hodnotu 0,6 MPa; s ohľadom na členitý terén obce možno maximálny 

pretlak zvýšiť na 0,7 MPa, 

b) najnižší hydrodynamický pretlak v rozvodnej sieti verejného vodovodu musí byť v mieste 

napojenia vodovodnej prípojky najmenej 0,25 MPa; v zložite členitom teréne a v miestach 

okrajovej zástavby obce musí byť hydrodynamický pretlak najmenej 0,15 MPa. 

Ukazovateľ maximálneho pretlaku a najnižšieho hydrodynamického pretlaku sleduje a hodnotí 

odborný zástupca alebo oprávnená osoba poverená obcou. 

(5) Nepretržitá dodávka vody okrem prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa § 32 ods. 1 

zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva ŽP č. 259/2005 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie alebo preru-

šenia, ktorého príčinou je porucha na vodovodnej prípojke vo vlastníctve odberateľa (§ 4 ods. 6 

zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p.).  

Ukazovateľ sleduje a vyhodnocuje odborný zástupca v spolupráci s povereným zamestnancom 

obecného úradu. 

(6) Opätovné obnovenie dodávky vody po predchádzajúcom prerušení alebo obmedzení do-

dávky pitnej vody v lehote  

1. podľa § 32 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p., 

2. do dvoch pracovných dní v prípadoch podľa § 32 ods. 1 písm. g) až n) zákona č. 442/2002 Z. 

z. v znení n. p. odkedy boli preukázateľne odstránené dôvody, pre ktoré bola prerušená do-

dávka vody,  

3. do 48 hodín v prípade podľa § 32 ods. 1 písm. o) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. od 

nahlásenia poruchy na vodovodnej prípojke, ktorej vlastníkom je obec, a to aj v prípade, ak 

je dodávka vody prerušená iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na vodovodnej prí-

pojke; na krátkodobé obnovenie dodávky vody počas opravy poruchy sa neprihliada,  

4. do dvoch pracovných dní v prípade podľa § 32 ods. 1 písm. o) zákona č. 442/2002 Z. z. v znení 

n. p. od nahlásenia poruchy na vodovodnej prípojke, ktorej vlastníkom je obec, a to aj v prí-

pade, ak je dodávka vody prerušená iba v súvislosti s odstraňovaním poruchy na vodovodnej 

prípojke a ak je na uskutočnenie nápravy nevyhnutná spolupráca s inými správcami v zemi 

vedených sietí; na krátkodobé obnovenie dodávky vody počas opravy poruchy sa nepri-

hliada. 

Ukazovateľ sleduje a hodnotí odborný zástupca v spolupráci s povereným zamestnancom obec-

ného úradu. 

(7) Dodržanie lehoty na zaslanie odpovede písomnou alebo elektronickou formou do 30 dní od 

doručenia podania na nedodržanie štandardu kvality podľa čl. 1 ods. 1 písm. a), b) alebo písmena 

d).  
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Ukazovateľ sleduje a hodnotí starostka alebo ňou poverená osoba v spolupráci s odborným zá-

stupcom. 

(8) Určenie technických podmienok na pripojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo odpo-

jenie nehnuteľnosti od verejného vodovodu a na zriaďovanie vodovodnej prípojky alebo odstra-

ňovanie vodovodnej prípojky podľa § 17 ods. 2 písm. f) a g) a ods. 3 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. 

z. v znení zákona č. 230/2005 Z. z. do 30 dní od doručenia žiadosti o určenie technických podmie-

nok.  

Ukazovateľ sleduje a vyhodnocuje odborný zástupca v spolupráci s povereným zamestnancom 

obce. 

(9) Predloženie zmluvy o dodávke vody do piatich pracovných dní od oznámenia splnenia podmie-

nok podľa § 22 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. pri vzniku nového odberného miesta. Ukazo-

vateľ sleduje a hodnotí starostka alebo ňou poverená osoba. 

(10) Zabezpečenie plynulej dodávky vody do siedmich pracovných dní od doručenia podpísanej 

zmluvy o dodávke vody odberateľom, ak sa zúčastnené strany nedohodnú inak.  

Ukazovateľ sleduje a hodnotí starostka alebo ňou poverená osoba v spolupráci s odborným zá-

stupcom. 

(11) Zabezpečenia preskúšania meradla podľa § 30 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. a 

písomné oznámenie výsledku preskúšania meradla v lehote do 14 dní odo dňa doručenia vý-

sledku.  

Ukazovateľ sleduje a vyhodnocuje odborný zástupca v spolupráci s povereným zamestnancom 

obecného úradu. 

(12) Overenie správnosti vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody, ktorým sa rozumie ur-

čenie množstva dodanej vody v m3 a ceny za 1 m3 dodanej vody, odstránenie zistenej nesprávnosti 

vyúčtovania a písomné oznámenie výsledku do 30 dní od doručenia žiadosti o overenie správnosti 

vyúčtovania fakturovanej sumy za dodávku vody.  

Ukazovateľ sleduje a hodnotí starostka alebo ňou poverená osoba v spolupráci s referátom miest-

nych daní a poplatkov. 

Druhá časť – KALKULÁCIA NÁVRHU CENY 

Článok 4 – Základné a všeobecné ustanovenia 

(1) Obec prevádzkuje VV na základe živnostenského oprávnenia podľa ustanovení § 5 ods. 2 zákona 

č. 442/2002 Z. z. Prevádzkovanie VV je podnikaním obce s cieľom dosiahnutia primeraného 

zisku. Výnosy prevádzkovania VV sa stanovujú súčtom ekonomicky oprávnených nákladov a pri-

meraného zisku. Výnosy z prevádzkovania VV sú základom pre stanovenie návrhu ceny za odber 

pitnej vody z VV. 

(2) V zmysle vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 195/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje 

cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania 

a čistenia odpadovej verejnou kanalizáciou je v období od roku 2012 do roku 2016 cena za od-

ber pitnej vody regulovaná. Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa 

v prípade VV obce vzťahuje na výrobu a dodávku pitnej vody VV; časť pitnej vody sa nakupuje 

od SEVAK a. s. Žilina s regulovanou cenou tohto dodávateľa. 

(3) Podľa Potvrdenia o cene č. 0347/2014/V-PC vydaného ÚRSO dňa 9.12.2013 je v obci maximálna 

cena za výrobu a dodávku pitnej vody VV vo výške 0,6088 EUR/m3 (bez DPH). 
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Článok 5 – Ekonomicky oprávnené náklady, primeraný zisk, návrh ceny 

(1) Podľa ustanovení § 4 ods. 1 vyhlášky č. 195/2013 Z. z. ekonomicky oprávnenými nákladmi sú 

a) náklady na obstaranie vody z podzemných a povrchových zdrojov alebo nákupom; za ekono-

micky oprávnené náklady sa považujú platby a poplatky za odbery a nákup vody vo výške 

množstva dodanej pitnej vody pre všetkých odberateľov24 a za množstvo vody na technolo-

gické účely, vlastnú spotrebu a straty vody vo výške maximálne 25 % z množstva dodanej 

pitnej vody rovnomerne rozdelené vo všetkých prípadoch obstarania, 

b) primerané technologické náklady, 

c) osobné náklady25, 

d) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov26, 

e) odpisy hmotného majetku,27 okrem odpisov hmotného majetku podľa písmen f) a g) najviac 

vo výške ustanovenej osobitným predpisom28 z jeho obstarávacej ceny29 a odpisy nehmot-

ného majetku,30 okrem odpisov nehmotného majetku podľa písmen f) a g), vo výške 25 % z 

obstarávacej ceny nehmotného majetku zahrnutého v účtovníctve, 

f) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,31 ktorý bol obstaraný z prostriedkov Eu-

rópskej únie, zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu VÚC alebo z rozpočtu obce alebo bezodplatným 

prevodom podľa osobitného predpisu,32 zaradeného do účtovníctva po 1. januári 2011, naj-

viac vo výške 2 % jeho obstarávacej ceny,33 

g) odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku, za-

radeného do účtovníctva obce po 1. júli 2009, vo výške rovnomerných odpisov z kúpnej ceny 

maximálne do výšky rovnomerných odpisov34 zo všeobecnej hodnoty hmotného majetku a 

nehmotného majetku35 stanovenej znaleckým posudkom,  

h) nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a 

ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť (výrobu a dodávku pitnej vody), preukáza-

teľné zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom majetku a obcou (nájomcom), najviac do výšky 

odpisov podľa písmen e) až g) preukázateľných zmluvou uzatvorenou medzi vlastníkom ma-

jetku a obcou; ak prenajatý hmotný majetok podlieha dani z nehnuteľností, najviac vo výške 

súčtu odpisov podľa písmen e) až g) a dane z nehnuteľností, 

                                                      
24 § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z. 
25 § 66 opatrenia Ministerstva financií zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 
účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (oznámenie č. 740/2002 Z. 
z.) v znení opatrenia č. MF/25814/2006-74 (oznámenie č. 671/2006 Z. z.). 
26 Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového 
vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n. p., zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení n. p., zákon č. 442/2002 Z. z. v znení n. p. 
27 § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. 
28 § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení n. p. 
29 § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z. 
30 § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. 
31 § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. 
32 § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení n. p. 
33 § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.  
34 § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení n. p. 
35 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení n. p. 
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i) náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v 

rozsahu zabezpečujúcom výkon regulovanej činnosti okrem nákladov na technické zhodno-

tenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa osobitného predpisu,36 

j) úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky37 na obstaranie 

hmotného majetku alebo nehmotného majetku, ktorý sa používa výhradne na regulovanú 

činnosť,  

k) režijné náklady na regulované činnosti. 

(2) Podobnosti o kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladoch sú uvedené v ustanoveniach § 4 

ods. 2 a nasl. vyhlášky č. 195/2013 Z. z. Spôsob určenia výšky primeraného zisku je uvedený v § 

5 ods. 1 a nasl. vyhlášky č. 195/2013 Z. z. 

(3) Výšku oprávnených ekonomických nákladov a primeraného zisku je podkladom na stanovenie 

návrhu ceny za odber pitnej vody z VV. Podrobnosti o údajoch potrebných na výpočet ceny za 

výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody sú uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške č. 195/2013 Z. z. 

Podrobnosti o kalkulácii ekonomicky oprávnených nákladoch sú uvedené v prílohe č. 5 a č. 9 k vy-

hláške 195/2013 Z. z. Podrobnosti kalkulácie rozpisu režijných nákladov a údajov potrebných pre 

výpočet podielu režijných nákladov sú uvedené v prílohe č. 6 a 12 k vyhláške č 195/2013 Z. z. Údaje 

potrebné na sledovanie strát pitnej vody vo VV sú uvedené v prílohe č. 18 k vyhláške č. 195/2013 

Z. z. 

Kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku stanovuje referát účtovníctva 

v spolupráci s odborným zástupcom. 

(4) Cenu pitnej vody z VV (vodné) určuje svojim rozhodnutím obecné zastupiteľstvo na návrh sta-

rostu. Vodné je uvedené v Cenníku služieb obce Nesluša. 

 

V Nesluši 15. júla 2016 

 

 

 

Ing. Zuzana Jancová, v. r. 

starostka 

Gestor: referát ŽP 

                                                      
36 § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení n. p. 
37 § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 659/2007 Z. z. 


