DODÁVKA PITNEJ VODY

Ak potrebujete viac informácií, prípadne si overiť daňové výmery, kontaktujte
pracovníčky Obecného úradu v Haniske osobne počas úradných hodín:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 hod. – 16:00 hod.
nestránkový deň
8:00 hod. – 17:30 hod.
7:00 hod. – 12:00 hod.
8:00 hod. – 12:00 hod.

alebo telefonicky: 055/6930 125, 0918/372 903
alebo e-mailom: haniska@haniska-ke.sk

www.haniska-ke.sk

Vážení občania,
Nakoľko sa stále nájdu občania, ktorí nevedia, ako postupovať pri zriadení novej vodovodnej
prípojky a vodomernej šachty; občania, ktorí stále nevedia, aké sú ich povinností v tejto
oblasti, pripravili sme si pre vás aj tento leták, ktorý vám snáď zodpovie stále opakujúce sa
otázky smerom na nás – Obecný úrad.
Ďakujeme Vám vopred za Vaše porozumenie.

POTREBNÉ INFORMÁCIE K DODÁVKE PITNEJ VODY
Medzi časté otázky sú aj otázky ohľadom ceny vody a tiež, ako sa fakturuje odber pitnej
vody, ak bola zaznamenaná porucha.
1. Za dodávku pitnej vody z verejného vodovodu zaplatí odberateľ (teda vy občania)
dodávateľovi (obci) vodné vo výške 0,70 €/m3 vody, ktoré bolo schválené Obecným
zastupiteľstvom, Uznesením č. 146/2013 zo dňa 9.12.2013, na základe výšky
vodného, ktoré určuje dodávateľ vody do verejného vodovodu a nákladov na
prevádzkovanie obecného vodovodu v súlade s rozhodnutím Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č. 0882/2017/V-PC zo dňa 21.02.2017.
2. Spotreba vody a vyúčtovanie sa určuje odpočtom vodomeru umiestneného na
vodovodnej prípojke. V prípade akéhokoľvek poškodenia alebo nefunkčnosti meradla
sa stanoví spotreba vody na základe osobitného výpočtu t.j. vypočíta sa priemerné
množstvo vody odobraté v predchádzajúcich obdobiach.

POVINNOSTI ODBERATEĽA
Každá domácnosť má podpísanú zmluvu o odbere pitnej vody s dodávateľom (s obcou), na
základe ktorej pre vás plynú isté povinnosti. Na tie, ktorým sa bránite, resp. ich prehliadate,
poukazujeme aj v tomto letáku.
Odberateľ je okrem iného povinný:
 zabezpečiť vybudovanie vodovodnej prípojky tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu
vody vo verejnom vodovode a zmiešaniu s vodou z iného zdroja (z vlastnej studne
a pod.),
 vybudovať vodovodnú prípojku a šachtu podľa technických podmienok dodávateľa
a až po jeho súhlase,
 udržiavať vodomernú šachtu čistú, prístupnú, a tak, aby nedochádzalo k jej zaliatiu
povrchovou, dažďovou, prípadne podzemnou vodou a aby nedochádzalo k zamŕzaniu
meradla a armatúr – to je najčastejší problém, s ktorým sa stretávame pri odpočtoch.
Niektorí občania sa tvária, že oni s tým nič nemajú a obec nech všetko opraví,
zabezpečí. POZOR! Je to vaša povinnosť – udržiavať šachtu, starať sa o ňu
a kontrolovať ju,
 zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady od vodomeru po
odberné miesto,
 umožniť vstup dodávateľa na svoje nehnuteľnosti podľa §20 zákona č. 442/2002 Z.z.
v platnom znení,
 bezodkladne oznámiť dodávateľovi akékoľvek zmeny súvisiace s odberom pitnej
vody,
 odberateľ nesmie používať dodávanú pitnú vodu na iný ako zmluvne dohodnutý účel,
najmä, no nie výlučne: na napúšťanie bazénov, zavlažovanie záhrad a trávnikov,
a pod.

NEOPRÁVNENÝ ODBER VODY Z VEREJNÉHO VODOVODU







odber bez uzatvorenia zmluvy o dodávke vody,
odber pred meradlom, alebo odber po odstránení meradla,
odber s používaním meradla, ktorý odber nezaznamenáva,
odber s používaním meradla, na ktorom bola poškodená plomba,
odber bez súhlasu prevádzkovateľa,
odber umožnený tretej osobe bez písomného súhlasu dodávateľa.

AKÝ JE POSTUP PRI ZRIADENÍ NOVEJ VODOMERNEJ ŠACHTY
A VODOVODNEJ PRÍPOJKY
V našej obci sa rozrastajú nové domčeky a s tým sa vyskytla aj nová problematika, čo robiť,
ak sa chcete napojiť na obecný vodovod. Aký postup zvoliť, kde začať.
Úplne prvé kroky by ste mali smerovať na Obecný úrad v Haniske a podať si na sekretariáte
Žiadosť o pripojenie sa na obecný vodovod. Vaša žiadosť sa prehodnotí, schváli a následne
dostanete inštrukcie, kedy by sa napojenie mohlo realizovať. Pokiaľ obdržite kladné
stanovisko zo strany obce a budete mať súhlas na pripojenie sa, obec vám určí technické
parametre na vybudovanie vodomernej šachty. Možností máte dve: buď si zakúpite už hotovú
plastovú šachtu, alebo si vybudujete betónovú šachtu podľa priloženého technického výkresu.
Odporúčame vám kúpiť si plastovú šachtu, nakoľko si pri nej môžete byť istý, že spĺňa všetky
parametre, ktoré spĺňať má a nemôže sa potom stať, že šachta bude menšia, nižšia a v zime
v nej bude vodomer zamŕzať.
Šachtu si zakúpite a budujete na vlastné náklady. Až po vybudovaní šachty oznámite na
Obecnom úrade, že ste pripravený na napojenie sa na obecný vodovod a uhradíte faktúru za
vodovodnú prípojku. Následne nato vás navštívi poverený pracovník obce a zapojí
vodomernú zostavu spolu s vodomerom. Nezabúdajte, že vodomer je stále vlastníctvom obce.
Po montáži vodomernej zostavy a vodomera sa dostavíte na Obecný úrad v Haniske, kde
podpíšete Zmluvu o odbere pitnej vody. Až po podpísaní zmluvy vám bude spustená voda.

ZAZIMOVANIE VODOMERNEJ ŠACHTY
Keďže sa k nám blíži zima, prosím vás ešte raz: ZAZIMUJTE SI ŠACHTY. Tohto roku sme
urobili odpočty vody skôr aj kvôli tomu, aby ste mali dostatok času na kvalitné zazimovanie
šachty, aby už nedochádzalo k poruchám vodomerov. Boli by sme radi, aby ste si na tom dali
záležať, nakoľko sa dávali už aj nové plomby. Sú to predovšetkým vaše ušetrené peniaze,
pretože za poškodenie vodomera platíte vy!

