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VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE OBCE TORYSA
č. 5/2018
o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajníka vody

Obecné zastupiteľstvo Obce Torysa sa v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto všeobecne
záväznom nariadení.
§1
Úvodné ustanovenie
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje podmienky dodávky pitnej vody pre
obyvateľov Obce Torysa prostredníctvom výdajníka vody. Ide o dodávku vody určenú najmä pre
obyvateľov Obce Torysa , ktorí nemajú zabezpečenú dodávku pitnej vody iným spôsobom.
2. Obec Torysa za účelom zabezpečenia dodávky pitnej vody obyvateľom obce Torysa, ktorí
nemajú zabezpečenú dodávku vody prostredníctvom riadne schválenej vodovodnej prípojky spájajúcej
rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti, zabezpečila
kúpu výdajníka vody a osadenie meradla na vodovodnú prípojku pre výdajník vody.
§2
Postavenie obce
1. Obec Torysa má postavenie odberateľa vody, keď má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s
vlastníkom verejného vodovodu a odoberá vodu z verejného vodovodu na účely jej ďalšej dodávky
obyvateľom Obce Torysa majúcich záujem o odber vody prostredníctvom výdajníka vody (ďalej len
„užívateľ“).
2. Obec Torysa nie je prevádzkovateľom verejného vodovodu, keď nemá živnostenské
oprávnenie na prevádzkovanie verejného vodovodu a dodávku vody prostredníctvom výdajníka vody
nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku.
§3
Výdajník vody
1. Výdajník vody je zariadenie určené na dodávku pitnej vody a je napojené na verejný
vodovod. Výdajník vody má samostatné meradlo, ktoré bolo namontované v súlade s pokynmi
prevádzkovateľa verejného vodovodu.
2. Výdajník vody je umiestnený na vyhradenom mieste v obci Torysa.
3. Osobu zodpovednú za prevádzku výdajníka vody určí starosta obce.
4. Výdajník vody funguje v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne a v prípade jeho poruchy je
potrebné to oznámiť osobe zodpovednej za jeho prevádzku.

§4
Čipová karta, podmienky jej vydania
1. Podmienkou odberu vody prostredníctvom výdajníka vody je vydanie čipovej karty. Čipová
karta je plastová karta obsahujúca počítačový čip, na ktorom sú elektronicky nahrané údaje chránené
vysokou úrovňou šifrovania. Čipová karta slúži na určenie množstva vody dodanej jej držiteľovi.
Čipová karta je neprenosná.
2. Čipovú kartu vydáva Obec Torysa na základe písomnej žiadosti obyvateľa obce Torysa
(ďalej aj ako užívateľ) podanej na obecnom úrade. V žiadosti je užívateľ povinný uviesť meno,
priezvisko, adresu trvalého bydliska a číslo preukazu totožnosti.
3. Čipová karta je označená identifikačným číslom, ktoré Obec Torysa zapisuje na formulár
žiadosti o vystavenie čipovej karty, podaný užívateľom. Takto zapísaný údaj slúži na identifikáciu
čipovej karty a užívateľa, ktorému bola čipová karta vystavená.
4. Po podaní žiadosti Obecný úrad Torysa vystaví užívateľovi čipovú kartu, ktorej
identifikačné číslo obecný úrad zapíše do vyplneného formulára žiadosti o vystavenie čipovej karty.
§5
Podmienky užívania čipovej karty
1. Za vystavenie čipovej karty je užívateľ povinný zaplatiť Obci Torysa poplatok vo výške
5,00 Eur /slovom päť eur/. Po zaplatení poplatku sa čipová karta stáva vlastníctvom užívateľa. Obec
Torysa vydá a odovzdá užívateľovi príjmový pokladničný doklad o zaplatení poplatku za vystavenie
čipovej karty.
2. Po vystavení a prevzatí čipovej karty užívateľom je užívateľ povinný si čipovú kartu dobiť
kreditom za účelom možnosti odberu pitnej vody. K dobitiu čipovej karty môže dôjsť na obecnom
úrade zaplatením sumy rovnajúcej sa súčinu predplateného množstva vody a ceny vody účtovanej
Obci Torysa prevádzkovateľom verejného vodovodu. Obec Torysa nebude vyberať manipulačný
poplatok za dobitie kreditu vo výške, ak obecné zastupiteľstvo nerozhodne inak.
3. Príjmy z dobitia kreditu sú príjmom rozpočtu Obce Torysa a sú určené na zaplatenie ceny
za dodávku vody prevádzkovateľovi verejného vodovodu.
4. Čipovú kartu je možné dobiť v objeme maximálne 3 m3 vody. Cena za dobitie vody
zodpovedá cene účtovanej prevádzkovateľom verejného vodovodu Obci Torysa.
5. Po zaplatení objednaného množstva vody užívateľom, je kredit objednaného množstva
elektronicky pripísaný na čipovú kartu užívateľa.
6. Čerpaním vody z výdajníka vody sa automaticky znižuje kredit na čipovej karte užívateľa
podľa objemu vody.
7. Po vyčerpaní predplateného kreditu na čipovej karte je užívateľ povinný opätovne si dobiť
kredit, ak má záujem o odber pitnej vody. K dobitiu kreditu môže dôjsť v objeme min. 5 m3 vody.
8. Ak užívateľ nespotrebuje predplatené množstvo vody, nie je oprávnený požadovať od obce
Torysa vrátenie nevyčerpaného kreditu a Obec Torysa nie je povinná vrátiť užívateľovi peniaze za
nevyčerpaný kredit vody. Kredit na čipovej karte slúži výhradne pre čerpanie vody z výdajníka vody.

§6
Postup čerpania vody z výdajníka
1. Prostredníctvom čipovej karty s dobitým kreditom je možné čerpať vodu z výdajníka vody
užívateľom.
2. Postup pri čerpaní vody z výdajníka vody je nasledovný: užívateľ je povinný:
▪ priložiť nádobu na vodu k miestu výdaja vody na výdajníku vody
▪ priložiť čipovú kartu k označenému miestu na výdajníku vody
▪ stlačiť tlačidlo
3. Na jedno priloženie čipovej karty si môže užívateľ odobrať maximálne 10 litrov vody.
Pritom môže byť odber kedykoľvek zastavený stlačením príslušného tlačidla. Opätovným stlačením
tlačidla sa odber obnoví až pokiaľ nie je odobratých všetkých 10 litrov.
4. Na odobratie ďalších 10 litrov vody je potrebné opätovne priložiť čipovú kartu na určené
miesto.
§7
Práva a povinnosti užívateľa
1. Užívateľ je oprávnený čerpať vodu z výdajníka vody po dobu nevyčerpania kreditu na
čipovej karte. Po obnovení kreditu na čipovej karte je užívateľ oprávnený čerpať vodu z výdajníka
opätovne.
2. Užívateľ je oprávnený načerpať si vodu z výdajníka vody iba do nádob, použitím ktorých
nemôže dôjsť k poškodeniu výdajníka vody.
3. Užívateľ je povinný dodržiavať toto všeobecne záväzné nariadenie obce ako aj všeobecne
záväzné právne predpisy upravujúce dodávku vody.
4. Užívateľ je povinný nakladať s výdajníkom vody zodpovedne, v súlade s týmto všeobecne
záväzným nariadením obce a dobrými mravmi tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Užívateľ
zodpovedá za škodu spôsobenú na výdajníku vody ním alebo osobami, za ktoré nesie zodpovednosť
podľa Občianskeho zákonníka (za maloleté deti, za osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony a
pod.), ak za spôsobenú škodu nezodpovedajú sami.
5. Užívateľ je povinný bezodkladne nahlásiť zodpovednej osobe akékoľvek poškodenie a
poruchu výdajníka vody. Užívateľ je povinný spolupracovať s obcou pri zisťovaní osoby zodpovednej
za poškodenie výdajníka vody.
6. Užívateľ čipovej karty:
a) nesmie čipovú kartu namáhať, ohýbať a lámať,
b) musí zabezpečiť, aby čipová karta neprišla do kontaktu s elektrickým prúdom, elektrickým
výbojom alebo silným magnetickým poľom,
c) musí zabezpečiť, aby čipová karta neprišla do kontaktu s vysokou teplotou.

§8
Práva a povinnosti prevádzkovateľa
1. Obec Torysa ako prevádzkovateľ výdajníka vody je povinný zabezpečiť riadnu prevádzku
výdajníka vody.
2. Obec Torysa je povinná na výdajníku vody umiestniť návod na použitie výdajníka vody.
3. Obec Torysa je povinná odstrániť poruchu a odstrániť poškodenie výdajníka vody do 30 dní
odo dňa oznámenia poruchy výdajníka vody užívateľom, pričom doba odstránenia poruchy sa môže
predĺžiť alebo skrátiť v závislosti od rozsahu poruchy a poškodenia výdajníka vody.
4. Obec Torysa je povinná umožniť užívateľovi oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom,
výškou manipulačného poplatku, možnosťou obnovy kreditu a sankciami.
5. Obec Torysa je oprávnená požadovať od užívateľa dodržiavanie tohto prevádzkového
poriadku.
§9
Zodpovednosť za škodu
1. Obec Torysa nezodpovedá užívateľovi za škodu vzniknutú stratou, odcudzením, zneužitím
alebo poškodením čipovej karty. Obec Torysa nezodpovedá užívateľovi ani za nefunkčnosť výdajníka
vody.
2. Obec Torysa zodpovedá iba za výrobnú vadu čipovej karty, ktorá nebola spôsobená
užívateľom a ktorá bráni užívateľovi v jej riadnom používaní /elektronická závada, výrobná závada,
atď/.
3. Ak má čipová karta vadu, za ktorú nezodpovedá užívateľ, užívateľ je povinný čipovú kartu
Obci Torysa bezodkladne vrátiť a Obec Torysa užívateľovi vystaví novú čipovú kartu, ktorej
identifikačné číslo zapíše do prvotnej žiadosti o vystavenie čipovej karty užívateľa
4. Užívateľ čipovej karty je povinný nakladať s čipovou kartou zodpovedne v súlade s týmto
všeobecne záväzným nariadením obce a dobrými mravmi tak, aby nedošlo k jej strate, odcudzeniu
alebo poškodeniu.
5. V prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia čipovej karty, je užívateľ povinný
bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Obci Torysa. V prípade poškodenia čipovej karty je užívateľ
povinný čipovú kartu bezodkladne vrátiť Obci Torysa.
6. V prípade poškodenia čipovej karty je užívateľ oprávnený požiadať Obec Torysa o jej
výmenu. Pri strate alebo odcudzení čipovej karty užívateľom je užívateľ oprávnený požiadať o
vystavenie novej čipovej karty. Poplatok za vystavenie novej čipovej karty je 6 Eur a užívateľ je
povinný zaplatiť ho Obci Torysa v hotovosti do pokladne. Po úhrade tohto poplatku Obec Torysa na
požiadanie vystaví užívateľovi novú čipovú kartu s novým identifikačným číslom, ktoré obec zapíše
na prvotnú žiadosť o vystavenie čipovej karty užívateľa.
7. Ak dôjde k poškodeniu výdajníka vody, je užívateľ povinný spolupracovať s Obcou Torysa
pri zistení osoby zodpovednej za jeho poškodenie. Ak Obec Torysa nezistí osobu zodpovednú za
poškodenie výdajníka vody, náklady na opravu výdajníka vody znášajú spoločne a nerozdielne všetci
užívatelia a Obec Torysa je oprávnená požadovať zaplatenie náhrady škody v pomernej výške určenej

ako podiel nákladov vynaložených na opravu výdajníka vody a počtu užívateľov od každého z
užívateľov.
§ 10
Záverečné ustanovenie
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Toryse dňa
30.11.2018 uznesením č. 91/2018/9.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli obce Torysa.

Ing. Jozef Stedina, v.r.
starosta obce

