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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Všeobecná časť 
 
Odvetvie vodného hospodárstva patrí k základným odvetviam národného hospodárstva. Túto 
skutočnosť si uvedomuje každý štát bez ohľadu na jeho spoločenské zriadenie a preto štáty v záujme 
hospodárskeho rozvoja a uspokojovania základných potrieb občanov upravujú oblasť vodného 
hospodárstva osobitnými právnymi predpismi. 
Zvlášť citlivou otázkou je zásobovanie obyvateľstva zdravotne nezávadnou pitnou vodou, odvádzanie 
a čistenie komunálnych odpadových vôd v priamej nadväznosti na ochranu zdravia obyvateľstva a 
životného prostredia. 
Doteraz sa na túto oblasť vzťahovali hlavne tieto právne predpisy: 
-    zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, 
-    zákon č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve, 
-    vyhláška MLVH SSR č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
vyhlášky č. 15/1989 Zb., 
-    nariadenie vlády SR č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa 
znečistenia vôd, 
-    nariadenie vlády ČSSR č. 35/1979 Zb. o odplatách vo vodnom hospodárstve v znení nariadenia 
vlády ČSSR č. 91/1988 Zb. a nariadenia vlády SR č. 235/1996 Z. z. 
-    vyhláška MLVH SSR č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd. 
 
Oblasť prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií bola upravená v rade 
vykonávacích právnych predpisov a noriem STN, bola koncipovaná do hospodárskej štruktúry a 
vlastníckych vzťahov, ktoré platili do roku 1989 a bola menej zvýraznená environmentálna koncepcia 
využívania a ochrany vodných zdrojov a prírodného prostredia. 
 
Právna reglementácia vodohospodárskych pomerov v súčasnosti podlieha výrazným zmenám. 
Základná rámcová úprava prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií bude 
obsiahnutá v samostatnom zákone a v novom zákone o ochrane vôd a o nakladaní s vodami. 
 
Návrh zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len "návrh zákona") je v súlade s Ústavou SR, vychádza z doteraz platných právnych 
predpisov, zachováva potrebnú právnu kontinuitu a vytvára celkom nové právne ponímanie 
prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií vo verejnom záujme. Nahrádza taktiež 
doteraz platnú právnu úpravu tejto oblasti upravovanú najmä podzákonnými právnymi predpismi a 
zabezpečuje čiastočnú zlučiteľnosť práva Slovenskej republiky s predpismi Európskeho spoločenstva. 
Úplný súlad s právom Európskej únie sa dosiahne ku dňu vstupu Slovenskej republiky do Európskej 
únie na používanú terminológiu. Odôvodnenie je uvedené v prílohe. 
 
Koncepcia návrhu zákona vychádza najmä z týchto princípov: 
-    podzemné vody a vodné toky sú vlastníctvom Slovenskej republiky (čl. 4 Ústavy SR), 
-    rešpektovanie práva občanov na vodu ako prvok výživy obyvateľstva (zásobovanie vodou), 
-    rešpektovanie práva občanov na priaznivé životné prostredie (odkanalizovanie miest a obcí, 
čistenie odpadových vôd), 
-    zabezpečiť zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových 
vôd je zákonnou povinnosťou každého vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
-    prevádzkovať verejné vodovody a verejné kanalizácie môžu fyzické osoby alebo právnické osoby 
len na základe udeleného živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie, 
-    vykonávanie dohľadu v rámci starostlivosti o technický a technologický stav verejných vodovodov 
alebo verejných kanalizácií prostredníctvom orgánov verejnej správy, 
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-    ukladanie pokút a iných sankčných postihov za porušenie ustanovených povinností právnickým 
osobám a fyzickým osobám, 
-    spoluzodpovednosť štátu za rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií prostredníctvom 
ministerstva v nadväznosti na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z asociačného procesu, ktorý 
bude spočívať hlavne 
�  v posudzovaní súladu regionálneho rozvoja v oblasti zásobovania vodou, odvádzania a čistenia 
odpadových vôd s Koncepciou štátnej vodohospodárskej politiky, 
�  vo vytváraní podmienok na realizáciu štátom podporovaných rozvojových programov vo vybraných 
regiónoch v súlade s Koncepciou štátnej vodohospodárskej politiky v nadväznosti na plnenie úloh 
asociačného procesu, 
�  vo vytváraní priaznivého prostredia pre rozvoj verejných vodovodov a verejných kanalizácií v 
súlade so zámermi a cieľmi Koncepcie štátnej vodohospodárskej politiky, 
�  vo vytváraní podmienok na realizáciu Plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
pre územie Slovenskej republiky. 
 
Návrh zákona najmä: 
-    vymedzuje pojem verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
-    stanovuje podmienky na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, na základe ktorého je 
možné požiadať o živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií, 
-    upravuje práva a povinnosti vlastníkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
-    upravuje práva a povinnosti prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
-    upravuje vzťahy medzi vlastníkmi verejných vodovodov a verejných kanalizácií, prevádzkovateľmi 
verejných vodovodov a verejných kanalizácií, odberateľmi a producentmi, 
-    vymedzuje práva a povinnosti vlastníkov vodovodných prípojok a kanalizačných prípojok, 
-    upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií, 
-    obsahuje návrh novely zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého budú sieťovými odvetviami okrem výroby, výkupu, 
tranzitu a rozvodu elektriny a plynu a výroby, výkupu a rozvodu tepla aj vodohospodárske činnosti 
súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví bude podľa návrhu novely zákona regulovať cenu pri vodohospodárskych 
činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
- obsahuje návrh novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v 
znení neskorších predpisov v tom zmysle, že prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie 
a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III kategórie je viazanou živnosťou, ktorej preukazom 
spôsobilosti je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií, udelené ministerstvom podľa § 6 až 8 zákona o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Súlad návrhu zákona s právnym poriadkom Slovenskej republiky 
Navrhovaný zákon je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Vychádza najmä z článku 4 Ústavy SR, 
ktorý znie: "Nerastné bohatstvo, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo 
vlastníctve Slovenskej republiky" a z článku 44, ktorý ustanovuje, že 
-    každý má právo na priaznivé životné prostredie, 
-    každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie, 
-    nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, 
prírodné zdroje a kultúrne pamiatky, 
-    štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ekologickú rovnováhu a účinnú starostlivosť o 
životné prostredie. 
Návrh zákona presúva práva a povinnosti uvedené v súčasnosti vo vykonávacích právnych predpisoch 
do zákona, čím napĺňa základnú požiadavku Ústavy SR. 
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Nemenej závažným je i úsilie Slovenska vstúpiť do Európskej únie, z čoho vyplývajú povinnosti 
prispôsobiť vodohospodársku politiku legislatíve Európskeho spoločenstva, ktorá sa realizuje ako 
súčasť práva na zdravé životné prostredie. 
 
Aj napriek skutočnosti, že problematika verejných vodovodov a verejných kanalizácií nie je v rámci 
Európskeho spoločenstva samostatne upravená, tento zákon rešpektuje hlavné požiadavky Európskej 
únie v oblasti vodnej politiky. 
 
Podľa tvrdení uvedených v negociačnej pozícii Slovenskej republiky v kapitole č. 22 Životné prostredie 
a v Národnom programe pre prijatie acquis comunautaire 2001 majú byť pre oblasť vodného 
hospodárstva zapracované tieto smernice: 
Smernica Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody v znení 
smernice rady 98/15/ES, 
Smernica Rady 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu a 
Smernica Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 týkajúca sa kvality vyžadovanej od povrchových vôd 
určených na abstrakciu pitnej vody v členských štátoch. 
Smernica 91/271/EHS z 21. mája 1991 týkajúca sa čistenia mestskej odpadovej vody v znení smernice 
rady 98/15/ES bola vo veľkej miere zapracovaná do návrhu zákona o ochrane vôd a o nakladaní s 
vodami, avšak s výnimkou prílohy, ktorá ustanovuje požiadavky na verejnú kanalizáciu. Táto príloha 
číslo 1 je transponovaná najmä do § 16 návrhu zákona. 
Smernica Rady 98/83/ES z 3.    novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu je 
transponovaná v novele   zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí a v kódexe zdravia, vrátane 
definície  domáceho distribučného systému a článku 6, ktorý stanovuje tzv. miesta súladu. 
Smernica Rady 75/440/EHS zo 16. júna 1975 týkajúca sa kvality vyžadovanej od povrchových vôd 
určených na abstrakciu pitnej vody v členských štátoch je transponovaná v návrhu zákona o ochrane 
vôd a o nakladaní s vodami. 
 
Hlavné ciele vodohospodárskej politiky, ktorými sú zásobovanie pitnou vodou, odkanalizovanie obcí a 
čistenie odpadových vôd, zabezpečenie dostatku vody i na iné účely a ochrana životného prostredia, 
sú súčasťou predmetnej právnej úpravy a sú v súlade s rámcovou smernicou EU o vode. 
 
V návrhu zákona sa ako jedna z podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na 
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie uvádza aj podmienka trvalého pobytu na 
území Slovenskej republiky [§ 6 ods. 6 písm. c)]. Táto požiadavka nie je celkom kompatibilná so 
záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi jej z Asociačnej dohody v oblastiach voľného pohybu 
osôb a voľného poskytovania služieb. Požiadavka na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky je len 
dočasná a zruší sa ku dňu vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Vstupom Slovenskej 
republiky do Európskej únie sa táto požiadavka zosúladí aj s Asociačnou dohodou. 
 
Problematika ochrany vôd, ktorej sa čiastočne dotýka aj návrh zákona patrí medzi oblasti, v ktorých 
nebol podľa pravidelnej správy Európskej komisie o pokroku kandidátskych krajín v príprave na 
členstvo v Európskej únii z 13. novembra 2001 zaznamenaný žiaden pokrok. 
 
Navrhovaná právna úprava je v súlade s Ústavou SR, so zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými 
dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná. 
 
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI 
právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie 
 
1. Navrhovateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky 
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2. Názov právneho predpisu: Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
 
3. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii: 
a) návrh zákona sa svojou problematikou dotýka prioritných oblastí uvedených v čl. 70 Európskej 
dohody o pridružení, ktorými sú životné prostredie a ochrana zdravia a života ľudí a čl. 81 
upravujúcom oblasť životného prostredia, ale nepatrí medzi priority uvedené v Bielej knihe. 
Problematika návrhu zákona je prioritou podľa Partnerstva pre vstup, v ktorom SR prevzala na seba 
záväzok dokončiť zosúlaďovanie legislatívy ES/EÚ v oblasti životného prostredia, je prioritou podľa 
screeningu 2001 a je krátkodobou prioritou podľa NPAA na rok 2001. Návrh zákona patrí medzi 
prioritné úlohy vlády Slovenskej republiky podľa Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky 
na rok 2001. b) v negociačnej pozícii ku kapitole 22 - Životné prostredie prevzala Slovenská republika 
záväzok akceptácie acquis a pripravenosti na jeho implementáciu k referenčnému dátumu vstupu do 
EÚ 1. januára 2001 s výnimkou prechodných období pre č. 3 a 4 smernice 91/271/EHS o čistení 
komunálnych odpadových vôd do roku 2015. 
 
4.   Problematika návrhu právneho predpisu je v práve Európskych spoločenstiev upravená: 
a)   V primárnom práve, a to v Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (amsterdamské znenie) - 
hlava XIX (Životné prostredie) v čl. 174 a 175 
b)   V sekundárnom práve, a to v smernici Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 týkajúca sa čistenia 
odpadovej vody v znení smernice Rady 98/15/ES stanovuje podmienky pre zber, čistenie a vypúšťanie 
mestskej odpadovej vody z určitých priemyselných odvetví s cieľom chrániť životné prostredie pred 
nepriaznivými vplyvmi vypúšťania odpadovej vody. 
 
5.     Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom 
Európskej únie: čiastočná 
Úplný súlad s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie sa dosiahne ku dňu 
platnosti zmluvy o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie. 
 
6. Gestor: 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
 
7. Účasť expertov pri príprave návrhu právneho predpisu a ich stanovisko k zlučiteľnosti návrhu 
právneho predpisu s právom ES/EÚ: 
Bez účasti expertov 
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Osobitná časť 
 
K § 1 Predmet úpravy 
Návrh zákona vytvára rámec pre rozvoj, zriaďovanie a prevádzkovanie verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií, ustanovuje práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri zriaďovaní 
a prevádzkovaní verejných vodovodov a verejných kanalizácií a ich prípojok. 
Návrh zákona upravuje pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií, ministerstva pri výkone štátnej správy na úseku verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií, vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, 
zabezpečením vypracovania, aktualizácie rozvojových programov pre 
územie Slovenskej republiky, vrátane časových harmonogramov ich plnenia, Úradu pre reguláciu 
sieťových odvetví (ďalej len "úrad"), ktorý vykonáva dohľad na úseku verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií a pôsobnosť krajského úradu, okresného úradu, vyššieho územného celku a 
obce na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
 
K § 2 Vymedzenie základných pojmov 
Toto ustanovenie vymedzuje základné pojmy na účely návrhu zákona a ich definície. Definuje najmä 
pojmy súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré sú zhodné s 
pojmami pre danú problematiku podľa jednotlivých smerníc Rady EÚ a boli v miere vyplývajúcej z 
rozsahu predkladaného návrhu zákona transponované do návrhu zákona, pričom sa prihliadalo tak 
na vecný význam tohto pojmu vyplývajúci z jeho použitia v kontexte príslušnej smernice, ako aj na 
doteraz platné právne predpisy a slovenské názvoslovné normy verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií, ako napríklad verejný vodovod, verejná kanalizácia, kal, komunálne odpadové vody, 
dažďové odpadové vody a iné. 
Niektoré pojmy, ktoré sú používané v texte návrhu zákona a nie sú obsahom základných pojmov sú 
definované až priamo v konkrétnom ustanovení alebo sú už obsiahnuté v zákone o vodách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), napr. pojem "aglomerácia". Pojmy "komunálne 
odpadové vody", "verejné kanalizácie" sú v návrhu zákona definované širšie ako v zákone o vodách a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon). 
 
K § 3 Zriaďovanie a vlastníctvo verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
Problematika ochrany zdravia ľudí, ochrany životného prostredia, najmä ochrana vody, nakladanie s 
vodami a podrobnejšie technické podmienky výstavby je obsiahnutá v osobitných zákonoch, 
napríklad v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v 
znení neskorších predpisov, v zákone o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zákone 
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 
predpisov, ktoré sa vzťahujú nielen na verejné vodovody a na verejné kanalizácie, ale aj na vodovody 
a kanalizácie, ktoré sa za verejné podľa predmetného návrhu zákona nepovažujú. Verejné vodovody 
a verejné kanalizácie sa podľa návrhu zákona zriaďujú a prevádzkujú vo verejnom záujme, najmä za 
účelom hromadného zásobovania obyvateľov pitnou vodou a odkanalizovania aglomerácií. 
Z dôvodu verejného záujmu môže byť vlastníkom verejných vodovodov a verejných kanalizácií len 
právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky. 
V odseku 3 a 4 je taxatívny výpočet objektov a zariadení, ktoré sa za verejný vodovod alebo verejnú 
kanalizáciu a ich súčasti nepovažujú. 
Odsek 5 obsahuje kompetenciu okresného úradu, aby mohol rozhodnutím určiť, že aj vodovod alebo 
kanalizácia, ktoré neslúžia na hromadné zásobovanie vodou alebo na hromadné odvádzanie 
odpadových vôd sa za verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu budú považovať, ak je to v záujme 
ochrany zdravia ľudí, zvierat alebo ochrany životného prostredia. 
 
K § 4 Vodovodné prípojky a kanalizačné prípojky 
Ustanovenie obsahuje definíciu vodovodnej prípojky a kanalizačnej prípojky. Na rozdiel od existujúcej 
právnej úpravy vykonávanej vyhláškou MLVH SSR č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a 
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verejných kanalizáciách v znení vyhlášky č. 15/1989 Zb. sa prípojky nedelia na verejnú časť a domovú 
časť z dôvodu, aby sa v maximálnej miere v budúcnosti eliminovali spory, ku ktorým dochádza v 
súčasnej praxi práve v dôsledku takéhoto rozdelenia prípojok. 
Ďalej sa ustanovuje, že vlastníkom vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky je osoba, ktorá na 
svoje náklady prípojku zriadila a vlastník vodovodnej prípojky alebo kanalizačnej prípojky je povinný 
zabezpečiť jej opravy a údržbu. Taktiež toto ustanovenie obsahuje práva a povinnosti súvisiace 
napríklad so zriaďovaním a odstraňovaním vodovodných prípojok alebo kanalizačných prípojok tak 
pre vlastníka, ako aj pre prevádzkovateľa. 
Ustanovuje sa povinnosť vlastníka vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie, 
umožniť prístup a odber vody hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu. 
 
K § 5 Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
V súčasnosti nie sú dostatočne upravené podmienky na podnikanie pri prevádzkovaní verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií a nie je na potrebnej úrovni zabezpečená ochrana zdravia 
obyvateľstva a ochrana životného prostredia. Vyplýva to zo skutočnosti, že v zmysle § 2 Obchodného 
zákonníka a § 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov ide o voľnú ohlasovaciu živnosť. Predkladatelia návrhu zákona po analýzach 
prišli k záveru, že prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií je činnosťou 
verejnoprospešnou, ktorá zabezpečuje zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odkanalizovanie 
miest a obcí a pôvodne navrhovali zvoliť režim udeľovania licencií Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví, na základe ktorých by mohli prevádzkovať verejné vodovody a verejné kanalizácie len tie 
subjekty, ktoré by splnili všetky zákonné podmienky. 
Na základe rozhodnutia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky z 12. 2. 2002 sa ustanovuje, že 
oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu má len tá fyzická osoba alebo 
právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie podľa § 23 živnostenského zákona na 
prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií. Podľa tohto ustanovenia je 
prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až 
III. kategórie viazanou živnosťou, ktorej preukazom spôsobilosti bude osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií, udelené ministerstvom 
podľa § 6 až 8 tohto zákona. 
Ďalej sa ustanovuje, kto je prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, kedy 
zaniká živnostenské oprávnenie a kto vedie centrálnu evidenciu živnostenských oprávnení udelených 
fyzickej osobe alebo právnickej osobe na prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej 
kanalizácie. 
 
K § 6 Odborná spôsobilosť 
Aby sa predišlo a zamedzilo negatívnym dopadom na zdravie obyvateľstva, ako aj značným 
ekologickým a majetkovým škodám, je ustanovenie požiadavky odbornej spôsobilosti žiadateľa o 
prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo jeho odborného zástupcu 
postavené návrhom zákona na úroveň nielen vydokladovania kvalifikačných predpokladov a odbornej 
praxe, ale aj preukázania bezúhonnosti a overenia odbornej spôsobilosti, keďže pôjde o 
zodpovednosť za profesionálne zabezpečenie zložitých multidisciplinárnych činností zabezpečujúcich 
verejný záujem. 
Komplexným ponímaním odbornej spôsobilosti je súbor požiadaviek na vzdelanie, odbornú prax, ako 
i úspešné vykonanie skúšky pred odbornou komisiou. Návrh zákona ustanovuje spôsob 
preukazovania odbornej spôsobilosti, a to dokladmi o ukončení príslušného vzdelania a dokladmi o 
vykonaní praxe. Po úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti mu ministerstvo na základe 
uvedených dokladov udelí osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného 
vodovodu I. až III. kategórie alebo prevádzkovanie verejnej kanalizácie I. až III. kategórie, ktorého 
platnosť 5 rokov. 
 
K § 7 Odborný zástupca 
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Je predpoklad, že vo väčšine prípadov nebude dochádzať k prekrývaniu sa vlastníckeho vzťahu k 
verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácie so spôsobilosťou vlastníka prevádzkovať takéto 
zariadenia. Preto sú v tomto ustanovení definované podmienky, za ktorých môže prevádzkovateľ, 
pokiaľ sám nie je odborne spôsobilý, zabezpečiť odborné prevádzkovanie verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií prostredníctvom odborného zástupcu. Súčasne sú stanovené kritériá, ktoré 
musí fyzická osoba spĺňať, aby mohla byť ustanovená za odborného zástupcu. 
Ustanovenie umožňuje ministerstvu, aby mohlo určiť prevádzkovateľovi povinnosť ustanoviť jedného 
alebo viacerých odborných zástupcov. 
Toto ustanovenie obsahuje taktiež lehotu 15 dní pre prevádzkovateľa na ustanovenie nového 
odborného zástupcu, ak by nastal prípad, že odborný zástupca prestane v priebehu prevádzkovania 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie vykonávať svoju funkciu. Podľa ustanovenia § 9 ods. 3 
návrhu zákona, bude evidencia držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti vo verejne 
prístupnom zozname. 
Lehota 15 dní je určená z dôvodu, že je vo verejnom záujme, aby verejné vodovody alebo verejné 
kanalizácie boli prevádzkované pod dohľadom odborného zástupcu, aby neprišlo k ohrozeniu zdravia 
ľudí, zvierat alebo životného prostredia. 
 
K § 8 Zrušenie a zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
Ustanovuje sa, v ktorých prípadoch ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti, kedy 
ministerstvo môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti zrušiť a kedy osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti zaniká. 
 
K § 9 Evidencia osvedčenia o odbornej spôsobilosti 
Evidenciu udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti a evidenciu ich zmien vedie ministerstvo. 
Ustanovuje sa, ktoré údaje evidencia osvedčení obsahuje a že evidencia osvedčení je verejne 
prístupná. 
 
K § 10 Verejné vodovody 
Toto ustanovenie obsahuje základné technické požiadavky na zriaďovanie verejného vodovodu a 
ukladá povinnosť vlastníkovi tieto technické požiadavky zabezpečiť. Súčasne sa ustanovuje 
podmienka kapacitnej dostatočnosti pre tieto vodohospodárske zariadenia. 
 
K § 11 Verejné kanalizácie 
V tomto ustanovení sú stanovené základné technické požiadavky na verejnú kanalizáciu a zároveň aj 
zodpovednosť vlastníka verejnej kanalizácie tieto základné technické požiadavky zabezpečiť. Súčasne 
sa stanovuje podmienka kapacitnej dostatočnosti pre tieto vodohospodárske zariadenia. Tieto 
základné požiadavky na verejnú kanalizáciu sú obsiahnuté aj v prílohe č. 1 Smernice Rady 91/271/EHS 
z 21. mája 1991 týkajúcej sa čistenia mestskej odpadovej vody. 
 
K § 12 Požiadavky na kvalitu vody odoberanej k úprave na vodu pitnú 
Vzhľadom na podiel podzemnej vody na zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v Slovenskej 
republike, rozširujú sa požiadavky na kvalitu povrchových vôd aj o požiadavky na kvalitu podzemných 
vôd. Vo výnimočných prípadoch je možné odoberať a upravovať vodu, ktorá nespĺňa požiadavky na 
kvalitu surovej vody ustanovenú vykonávacím všeobecne záväzným právnym predpisom, ale len za 
predpokladu, že technológia úpravy vody zaručuje zdravotnú nezávadnosť upravenej pitnej vody 
ustanovenú osobitným právnym predpisom. Ustanovenia určujú požiadavky na monitorovanie kvality 
surovej vody, ako aj postup na odovzdávanie výsledkov príslušnému orgánu štátnej správy. 
Ukazovatele kvality surovej vody podľa kategórií upraviteľnosti vody v nadväznosti na štandardné 
metódy úpravy vody na pitné účely ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá 
ministerstvo. 
 
K § 13 Kvalita pitnej vody a sledovanie kvality vôd 
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Tieto ustanovenia určujú vlastníkovi verejného vodovodu a vlastníkovi verejnej kanalizácie povinnosti 
týkajúce sa sledovania kvality vody alebo odberu vzoriek odpadových vôd a zistené údaje odovzdávať 
príslušnému orgánu štátnej správy s tým, že podrobnosti ustanoví vykonávací všeobecne záväzný 
právny predpis. 
Problematika zdravotnej nezávadnosti pitnej vody je upravená zákonom č. 272/1994 Z. z. o ochrane 
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. 
 
K § 14 Nútená správa 
Keďže zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd je verejným 
záujmom a vlastníkovi je daná zákonná povinnosť zabezpečiť tieto činnosti, je potrebné chrániť 
obyvateľstvo pred prípadným kolapsom prevádzkovania verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
z dôvodu nezabezpečenia týchto činností vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 
Preto pre možný prípad nedodržania tejto zákonnej povinnosti zo strany vlastníka verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie je potrebné v tomto smere umožniť, aby sa mohol ojedinele 
využiť inštitút nútenej správy tak, aby sa zabezpečilo prevádzkovanie zariadení verejného vodovodu 
alebo verejnej kanalizácie, ak vlastník nezabezpečuje plynulo a bezpečne ich základnú funkciu. 
Ustanovuje sa, kedy má krajský úrad právo vyhlásiť nútenú správu verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie, ako i rozhodnúť, ktorý prevádzkovateľ preberá na nevyhnutný čas správu a 
prevádzku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Túto správu, prevádzku alebo údržbu 
obstaráva prevádzkovateľ, ktorý bol poverený v rámci nútenej správy na náklady povinného, teda 
vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktorý si základnú povinnosť vyplývajúcu mu 
z vlastníctva verejných vodovodov alebo verejných kanalizácii neplní. 
 
K § 15 a 16 Povinnosti vlastníka verejného vodovodu a vlastníka verejnej kanalizácie 
Nadväzujúc na meniace sa vlastnícke vzťahy, v snahe zabezpečiť kontinuálne pokračovanie 
vodohospodárskych činností aspoň na súčasnej úrovni, je potrebné vytvoriť k tomu legislatívny 
rámec. Ustanovenia sú formulované tak, aby zodpovednosť v zabezpečovaní vodohospodárskych 
činností bola na vlastníkovi týchto zariadení. Samotný výkon prevažnej časti vodohospodárskych 
činností bude môcť vlastník na základe zmluvy preniesť na prevádzkovateľa, pričom však vlastník zo 
zákona zodpovedá za nepretržitú dodávku pitnej vody a plynulé a bezpečné odvádzanie a spravidla aj 
čistenie odpadových vôd. 
Základná povinnosť vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, a to zabezpečiť 
nepretržitú dodávku pitnej vody a plynulé a bezpečné odvádzanie a spravidla aj čistenie odpadových 
vôd, zohráva rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní hygienickej, epidemiologickej a zdravotnej 
prevencii, pri ochrane vodného a komplexne aj životného prostredia. Naň naväzuje povinnosť 
riadneho nakladania so vznikajúcimi kalmi, pre ktoré je nutné vytvoriť také pravidlá, aby sa v 
maximálnej miere ale zároveň s minimálnym rizikom pre životné prostredie opätovne do neho vracal. 
Práva a povinnosti vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ale aj prevádzkovateľa, 
sú koncipované tak, aby nedochádzalo k neodbornému prevádzkovaniu, resp. k dlhodobému 
nevyhovujúcemu suplovaniu tejto činnosti, aby boli súvisiace vzťahy koordinované a nadväzujúce, 
aby boli vodohospodárske služby poskytované kontrolovane na základe úhrady vynaložených 
nákladov a neboli odoberané neoprávnene. Ďalej aby práva vlastníkov verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií nerušili výkon činnosti prevádzkovateľa a práva prevádzkovateľov 
neobmedzovali vlastnícke vzťahy k nim, boli zabezpečované a odovzdávané údaje o majetku a o 
prevádzke verejných vodovodov a verejných kanalizácií všetkým oprávneným orgánom a osobám, 
pre zabezpečovanie ich povinností. 
Je tu aj ustanovená povinnosť vlastníka verejných vodovodov a verejných kanalizácií, prípadne 
prevádzkovateľa, pokiaľ tak vyplýva zo zmluvy uzatvorenej podľa § 15 ods. 3 alebo § 16 ods. 3, 
umožniť pripojiť sa na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu všetkým žiadateľom o pripojenie na 
verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu v súlade podmienkami ustanovenými návrhom zákona a 
súvisiacimi predpismi ako aj povinnosti vyplývajúce z iných právnych úprav, napr. zo zákona o vodách 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon), zo zákona NR SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane 
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov alebo zo stavebného zákona a pod. 
Toto ustanovenie obsahuje aj povinnosti vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, 
ktorých plnenie môže písomnou zmluvou previesť na prevádzkovateľa. 
V týchto ustanoveniach je obsiahnutá povinnosť vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej 
kanalizácie, ako aj prevádzkovateľa umožniť prístup k týmto zariadeniam osobám, ktoré sú na to 
oprávnené či už podľa návrhu zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
K § 17 a 18 Povinnosti a práva prevádzkovateľa verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejnej 
kanalizácie 
V týchto ustanoveniach sú obsiahnuté najmä základné povinnosti prevádzkovateľa verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie. Prvoradou povinnosťou prevádzkovateľa je zabezpečiť 
prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie tak, aby tieto zariadenia riadne slúžili 
účelu, na ktorý sú určené. Ďalšou povinnosťou prevádzkovateľa je umožnenie kontrolnej činnosti 
osobám na to oprávneným. 
Dôležitou povinnosťou je aj vedenie evidencie o prevádzkovaných zariadeniach a poskytovanie 
údajov vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Evidencia verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií je potrebná nielen pre samotného prevádzkovateľa a vlastníka, ale aj pre iné 
subjekty, štátne orgány a tiež pre fyzické alebo právnické osoby vykonávajúce projekčnú alebo 
investičnú činnosť, s čím súvisia zemné práce, pri ktorých môže dôjsť k poškodeniu zariadení 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 
Zakotvuje sa povinnosť zabezpečiť sústavné zvyšovanie odbornej úrovne pracovníkov vybraných 
profesií, najmä úpravní vôd, čistiarní odpadových vôd a laboratórií, a to formou cyklických školení. 
 
K § 19 Pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
K bezprostrednej ochrane verejných vodovodov a verejných kanalizácií pred poškodením a na 
zabezpečenie ich prevádzkyschopnosti sa vymedzujú pásma ochrany verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie. 
Účelom pásiem ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií (ďalej len "pásma ochrany") je 
ustanovenie obmedzení na určitom území, ktoré slúži na ochranu a na zabezpečenie 
prevádzkyschopnosti vodovodnej alebo kanalizačnej siete. 
V tomto ustanovení sa vymedzuje rozsah pásiem ochrany, ktoré slúžia k bezprostrednej ochrane 
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie pred zásahmi, ktoré ich môžu poškodiť alebo narušiť 
ich prevádzku, prípadne predražovať ich obsluhu, údržbu a operatívne odstraňovanie porúch. Na 
druhej strane tiež do určitej miery ochraňujú pred poškodením majetok vlastníkov nehnuteľností pri 
poruche verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Vymedzenie šírky pásma ochrany ostáva v 
zaužívanom rozsahu. 
Pri investičnej činnosti, stavebných prácach a pod. sa určuje povinnosť úhrady nákladov spojených s 
obnovou pásma ochrany tomu, v záujme koho boli vykonané zásahy v tomto pásme ochrany. 
Vzhľadom na to, že uložením opatrenia sa rozhoduje o právach a povinnostiach právnických a 
fyzických osôb, bude sa postupovať pri ich ukladaní podľa všeobecných predpisov o správnom 
konaní. 
 
K § 20 Oprávnenia a povinnosti k cudzím nehnuteľnostiam 
Na to, aby prevádzkovateľ mohol riadne prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, je 
nevyhnutné ustanoviť v zákone jeho oprávnenia voči vlastníkom nehnuteľností za účelom plynulej a 
bezporuchovej dodávky pitnej vody verejným vodovodom alebo odvádzania odpadových vôd do 
verejnej kanalizácie. 
Vzhľadom na to, že verejné vodovody a verejné kanalizácie sú stavby, ktoré sú umiestnené v zemi, 
nie je vo väčšine prípadov potrebné pozemky vyvlastniť. Je preto oveľa vhodnejšie zabezpečiť 
umiestnenie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie prostredníctvom vecného bremena (§ 
151n až 151p Občianskeho zákonníka). Vzhľadom na to, že ide o zákonné vecné bremeno, jeho 
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účinky pôsobia priamo zo zákona a v súvislosti s jeho zriadením nie je potrebný vklad do katastra 
nehnuteľností, ale iba záznam, ktorý nemá konštitutívny charakter (§ 5 ods. 2 a § 34 zákona NR SR č. 
162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych vzťahov a iných práv k 
nehnuteľnostiam). 
V nadväznosti na čl. 20 Ústavy SR má vlastník nehnuteľnosti právo na to, aby mu bola poskytnutá 
náhrada za nútené obmedzenie vlastníckeho práva. 
V niektorých prípadoch môže byť výkonom práva vecného bremena znemožnený výkon vlastníckych 
práv, a preto sa navrhuje v týchto prípadoch možnosť riešiť zabezpečenie umiestnenia verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie kúpou alebo prenájmom nehnuteľnosti. 
 
K § 21 Vyvlastnenie cudzej nehnuteľnosti 
Ustanovenie rieši možnosť uplatnenia vyvlastnenia cudzieho majetku podľa stavebného zákona, ak je 
to potrebné vo verejnom záujme, a ak nebolo možné dosiahnuť iné vhodné riešenie v prípade 
zabezpečenia umiestnenia objektu verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 
 
K § 22 Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejný vodovod 
Tieto ustanovenia definujú základné povinnosti vlastníka nehnuteľnosti alebo žiadateľa o pripojenie 
na verejný vodovod a vlastníka verejného vodovodu vo vzťahu k verejnému vodovodu, najmä z 
pohľadu pripájania sa na tieto vodohospodárske zariadenia. 
Základnou podmienkou pripojenia sa na verejný vodovod je uzatvorenie písomnej zmluvy s 
vlastníkom verejného vodovodu, prípadne s prevádzkovateľom, ak sú splnené taxatívne uvedené 
podmienky. Dodávku a odber vody z verejného vodovodu upravuje všeobecne návrh zákona, 
vykonávacie všeobecne záväzné právne predpisy a podrobnejšie prevádzkové poriadky verejných 
vodovodov. 
V prípade, že by mal žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod špeciálne požiadavky na čas dodávky 
vody, množstvo, tlak, prípadne odlišnú kvalitu vody, ktoré by presahovali možnosti dodávky vody 
existujúcimi objektmi a zariadeniami verejného vodovodu, vlastník verejného vodovodu je z tohto 
dôvodu oprávnený odmietnuť pripojenie na verejný vodovod, prípadne s jeho súhlasom si tieto 
požiadavky môže žiadateľ zabezpečiť sám vlastnými zariadeniami a na vlastné náklady. 
 
K § 23 Všeobecné podmienky pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a vypúšťanie vôd do verejnej 
kanalizácie 
Ustanovenia tohto paragrafu definujú podmienky, za ktorých sa môže žiadateľ o pripojenie pripojiť 
na verejnú kanalizáciu. Je stanovené, za akých okolností sa vlastník nehnuteľnosti alebo žiadateľ o 
pripojenie na verejnú kanalizáciu (potencionálny producent odpadových vôd) musí a kedy sa môže 
alebo nemôže pripojiť na verejnú kanalizáciu. 
Žiadateľ o pripojenie alebo vlastník nehnuteľnosti môže pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu 
len na základe písomnej zmluvy. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať odpadové vody v množstve 
a mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie, ak sa 
producent s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie nedohodne inak. 
Vymedzujú sa povinnosti producenta odpadových vôd merať množstvo a kontrolovať kvalitu 
odpadových vôd. 
Taktiež toto ustanovenie taxatívne stanovuje možnosti, kedy je vlastník verejnej kanalizácie, prípadne 
prevádzkovateľ, ak podľa odseku 1 má uzatvorenú zmluvu podľa § 16 ods. 3, oprávnený odmietnuť 
pripojenie na verejnú kanalizáciu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 
 
K § 24 Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 
Určuje sa, že povinnosť dodávky vody z verejného vodovodu kvalitou a množstvom je splnená 
vtokom do vodovodnej prípojky, ak sa odberateľ a vlastník verejného vodovodu nedohodnú inak. 
Odoberaná voda z verejného vodovodu môže byť použitá len na účely dohodnuté v zmluve o 
dodávke vody. 
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Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou je splnené vtokom odpadových vôd vypúšťaných 
zo zariadenia producenta do verejnej kanalizácie. 
Ustanovuje sa, kedy vlastník a prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 
nezodpovedá za škody a ušlý zisk vzniknuté pri obmedzení alebo prerušení dodávky vody, resp. pri 
obmedzení alebo prerušení odvádzania odpadových vôd. 
Ďalej sa ustanovuje, že ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a prevádzkovateľ 
nemôže v prípade mimoriadnych udalostí zabezpečiť dodávku vody a odvádzanie odpadových vôd v 
plnom rozsahu (podľa zmluvy) nezodpovedá ani za vzniknutú škodu a ušlý zisk. 
 
K § 25 Neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd 
do verejnej kanalizácie 
V tomto ustanovení sa definuje neoprávnený odber vody z verejného vodovodu a neoprávnené 
vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie. 
Ten, kto neoprávnene odobral vodu z verejného vodovodu alebo neoprávnene vypustil odpadové 
vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie spôsobenú škodu. Výpočet výšky náhrady škody ustanoví všeobecne záväzný 
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 
 
K § 26 Povinnosti odberateľa a producenta 
Toto ustanovenie určuje základné povinnosti odberateľa vody alebo producenta odpadových vôd. 
Základnou povinnosťou odberateľa alebo producenta je dodržiavať podmienky ustanovené v 
prevádzkovom poriadku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a podmienky dohodnuté v 
zmluve uzatvorenej s vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 
Ďalšou povinnosťou odberateľa alebo producenta je v nevyhnutnej miere umožniť vstup 
prevádzkovateľa alebo ním poverenej osoby na pripojenú nehnuteľnosť za účelom zabezpečenia 
spoľahlivej funkcie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 
Odberateľ alebo producent je povinný prevádzkovateľovi oznámiť zistenú poruchu a zmeny, ktoré 
môžu ovplyvniť odber vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej 
kanalizácie. 
Povinnosti odberateľa alebo producenta sa ustanovujú tak, aby sa umožnilo plniť oprávnenia 
prevádzkovateľa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie s cieľom zabezpečiť úlohy spojené so 
zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou a s odstraňovaním odpadových vôd v obciach. 
 
K § 27 Ochrana verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
Keďže verejné vodovody a verejné kanalizácie sa prevádzkujú vo verejnom záujme, je každý povinný 
počínať si tak, aby svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a 
nenarušil ich prevádzku. 
Ustanovenie ochrany verejných vodovodov sa zavádza ako prevencia pred negatívnym ovplyvnením 
kvality dodávanej pitnej vody cudzím úmyselným alebo neúmyselným zásahom. Ustanovenie ochrany 
verejných kanalizácií vytvára predpoklady pre prevenciu pri ochrane recipientov cez ochranu 
systémov, zariadení a procesov využívaných pri zneškodňovaní odpadových vôd. 
Po sprísnení požiadaviek na ochranu vôd pred znečistením je potrebné zabezpečiť zvýšenú kontrolu, 
ale zároveň aj transparentné riadenie príjmu alebo prevenciu proti vniknutiu nebezpečných a 
toxických látok do verejnej kanalizácie a jej prostredníctvom následne do recipientu. Toto 
ustanovenie zabezpečuje preventívnu celkovú ochranu verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
ich objektov a zariadení, ale aj vodohospodárskych činností, ktoré sa ich prostredníctvom 
zabezpečujú vo verejnom záujme. Aj z tohto dôvodu je preto ochranu verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií potrebné chápať ako verejný záujem. Vychádzajúc zo skúseností z prevádzky 
kanalizačných systémov, ako aj zásad doterajšej právnej úpravy (zákon č. 138/1973 Zb. o vodách 
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov), prvotnú zodpovednosť nesie pôvodca, ktorý znáša aj 
náklady na odstránenie škody, ktorú svojou činnosťou spôsobil bez ohľadu na to, či nápravu vykonal 
on, alebo iné technicky vybavené a odborne spôsobilé osoby. 
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K § 28 Vodné a stočné 
Ukladá sa povinnosť odberateľovi alebo producentovi platiť prevádzkovateľovi verejného vodovodu 
alebo verejnej kanalizácie vodné alebo stočné, pokiaľ nie je dohodnuté, že vodné alebo stočné sa 
piati vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. V prípade, že odberateľ nie je 
konečným spotrebiteľom, vzniká konečnému spotrebiteľovi povinnosť, aby za odobratú vodu zaplatil 
odberateľovi rozpočítanú čiastku. V prípade, že spoluproducenti vypúšťajú odpadové vody 
prostredníctvom producenta, vzniká spoluproducentom povinnosť, aby za vyprodukovanú odpadovú 
vodu zaplatili producentovi rozpočítanú čiastku. 
Pri určení ceny za dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd verejnými 
kanalizáciami sa odkazuje na zákonnú úpravu o cenách. Podľa návrhu novely zákona č. 276/2001 Z. z. 
o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je uvedený v čl. II 
tohto návrhu zákona, budú ceny vodného a stočného regulované, a to predovšetkým z dôvodu, aby 
sa predišlo zneužívaniu práv vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie na úhradu 
vodného a stočného za poskytované služby, keďže možno predpokladať určité monopolné 
postavenie subjektov podnikajúcich v tejto oblasti. 
 
K § 29 až 31 Určenie množstva vody dodanej verejným vodovodom a odpadovej vody odvedenej 
verejnou kanalizáciou 
V § 29 je určený spôsob merania množstva vody dodanej verejným vodovodom a vody odvedenej do 
verejnej kanalizácie. 
Meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom zabezpečuje vlastník verejného vodovodu 
svojím meradlom. Meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie zabezpečuje producent 
svojím meradlom, ak to ustanovuje prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie. 
V prípadoch, kedy nie sú z určitých objektívnych dôvodov merané množstvá dodanej alebo 
odvedenej vody pomocou meradla, určia sa tieto inými spôsobmi, napr. podľa smerných čísiel alebo 
odborným výpočtom. 
V  § 30 a 31 sa ustanovuje postup a pravidlá ak sú pochybnosti o správnosti údajov meradla 
odobratej vody alebo meradla množstva odvádzanej odpadovej vody. 
V prípade, že odberateľ má pochybnosti o správnosti údajov meradla alebo ak zistí poruchu na 
meradle, má právo požiadať vlastníka verejného vodovodu o jeho preskúšanie. Ak sa pri skúške 
meradla zistí, že meradlo nespĺňa požiadavky stanovené osobitnými predpismi, alebo jeho údaje sa 
odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí ten, komu bola odchýlka na 
prospech finančný rozdiel poškodenej strane. V tomto prípade náklady na preskúšanie a výmenu 
meradla hradí vlastník verejného vodovodu. V prípade, že by meradlo spĺňalo požiadavky stanovené 
osobitnými predpismi alebo sa jeho údaje neodchyľovali od skutočnosti viac ako pripúšťa osobitný 
predpis, náklady spojené s preskúšaním meradla hradí odberateľ. 
V prípade, že vlastník verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ verejnej kanalizácie má pochybnosti 
o správnosti údajov meradla alebo ak zistí poruchu na meradle, má právo požiadať producenta o jeho 
preskúšanie. Ak sa pri skúške meradla zistí, že meradlo nespĺňa požiadavky stanovené osobitnými 
predpismi, alebo jeho údaje sa odchyľujú od skutočnosti viac, ako pripúšťa osobitný predpis, uhradí 
ten, komu bola odchýlka na prospech finančný rozdiel poškodenej strane. V tomto prípade náklady 
na preskúšanie a výmenu meradla hradí producent. V prípade, že by meradlo spĺňalo požiadavky 
stanovené osobitnými predpismi alebo sa jeho údaje neodchyľovali od skutočnosti viac ako pripúšťa 
osobitný predpis, náklady spojené s preskúšaním meradla hradí vlastník verejnej kanalizácie alebo 
prevádzkovateľ verejnej kanalizácie. 
 
K § 32 Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania 
odpadových vôd verejnou kanalizáciou 
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou je významným zásahom do prevádzkovania verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie. Z hľadiska právnej istoty sa preto taxatívne ustanovujú dôvody, ktoré oprávňujú 
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prevádzkovateľa obmedziť alebo prerušiť prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej 
kanalizácie. 
Toto ustanovenie obsahuje okolnosti, kedy môže prevádzkovateľ bez predchádzajúceho upozornenia 
obmedziť alebo prerušiť dodávku vody z verejného vodovodu alebo prerušiť odvádzanie odpadových 
vôd verejnou kanalizáciou a je mu uložená povinnosť kedy a komu musí toto obmedzenie alebo 
prerušenie neodkladne oznámiť. Oznamovaciu povinnosť má napr. voči vlastníkovi verejného 
vodovodu alebo verejnej kanalizácie, príslušnému orgánu na ochranu zdravia, príslušnému 
okresnému úradu, dotknutým nemocniciam, dotknutým hasičským jednotkám a obci, prípadne 
odberateľom alebo producentom. V taxatívne stanovených prípadoch je prevádzkovateľ povinný 
zabezpečiť náhradnú dodávku vody alebo náhradné odvádzanie odpadových vôd. Zároveň sa 
ustanovuje, že náhradný spôsob dodávky vody a odvádzania odpadových vôd bude jednou z 
náležitostí zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a vlastníkom verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie alebo bude ustanovený v prevádzkovom poriadku verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie. 
 
K § 33 Prevádzkový poriadok verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie 
Všetky vzťahy vznikajúce medzi prevádzkovateľom, odberateľom a producentom pri dodávke vody a 
odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie nie je možné detailne zakotviť do zákona a na 
druhej strane nemožno všetky tieto podrobnosti ponechať na dohodu zmluvných strán. Z uvedeného 
dôvodu budú podrobnosti týkajúce sa verejného vodovodu a verejnej kanalizácie obsiahnuté v 
prevádzkovom poriadku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. 
Prevádzkový poriadok verejného vodovodu obsahuje zoznam významných odberov vody a 
rozhodujúcich odberateľov vody, údaje o množstve vody v jednotlivých odberových miestach, 
prehľad spotreby vody, upravuje podmienky zásobovania vodou z verejného vodovodu a obsahuje 
povinnosti týkajúce sa činností súvisiacich so všetkými technickými zariadeniami a objektmi 
verejného vodovodu, ako aj vodovodných prípojok. 
Prevádzkový poriadok verejnej kanalizácie upravuje najvyššiu prípustnú mieru znečistenia 
odpadových vôd z priemyslu a osobitných odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie, 
meranie množstva vody odvedenej do verejnej kanalizácie a podrobnejšie podmienky odvádzania a 
čistenia odpadových vôd a obsahuje povinnosti týkajúce sa činností súvisiacich so všetkými 
technickými zariadeniami a objektmi verejnej kanalizácie, ako aj kanalizačných prípojok. 
Zabezpečiť vydanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie sa 
zveruje vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. Prevádzkový poriadok verejného 
vodovodu a verejnej kanalizácie schvaľuje vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie po 
prerokovaní so správcom vodného toku, s výnimkou prevádzkových poriadkov, ktoré schvaľuje 
ministerstvo [§ 36 ods. 3 písm. g)]. 
 
K § 34 
Manipulačný poriadok verejného vodovodu. 
Manipulačný poriadok verejného vodovodu určuje podmienky odberu povrchovej vody z 
vodárenských nádrží a vodárenských tokov pre úpravu na pitnú vodu. Manipulačným poriadkom sa 
rozumie súbor opatrení pre súčinnosť prevádzkovania verejného vodovodu s prevádzkovateľom 
zdroja povrchovej vody z vodárenských nádrží a vodných tokov. 
 
K § 35 Preložka verejného vodovodu a verejnej kanalizácie 
Vzhľadom na to, že v rámci rôznych stavebných činností iných subjektov dochádza k požiadavke na 
preložku verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, tento paragraf definuje pojem preložky a 
vymedzuje právne vzťahy medzi vlastníkom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo 
prevádzkovateľom a subjektom, ktorý potrebu preložky vyvolal. 
 
K § 36 Orgány verejnej správy 
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V tejto časti sú upravené oprávnenia a povinnosti orgánov verejnej správy na úseku verejných 
vodovodov a verejných kanalizácií, ktorú uskutočňuje ministerstvo, úrad, krajské úrady, okresné 
úrady, vyššie územné celky a obce. 
Ministerstvo zabezpečuje na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií koncepčné, 
koordinačné a kontrolné funkcie ústredného orgánu štátnej správy. Uvedené činnosti zabezpečuje v 
súlade s rozvojovými dokumentmi vodného hospodárstva a smerníc EÚ. V rámci tejto činnosti 
zabezpečuje najmä: 
-    vypracovanie, vyhodnocovanie a aktualizáciu plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií pre územie Slovenskej republiky (ďalej len "plán rozvoja") vrátane časových 
harmonogramov jeho plnenia, 
-    schvaľovanie plánov rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja, 
-    budovanie, riadenie, spravovanie a aktualizáciu štátneho monitorovacieho a informačného 
systému o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, o využívaných vodných zdrojoch a 
zdrojoch vhodných na potencionálne využitie pre verejné vodovody, 
-    úlohy technickej normalizácie, 
-    spracovanie a zverejnenie situačných správ na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
-    schvaľovanie prevádzkových poriadkov verejných vodovodov, ktorých vnútorný priemer potrubia 
je 600 mm a viac, ak sa nachádza mimo zastavaného územia obce a slúži na zásobovanie dvoch a viac 
obcí, 
-    vyjadrovanie sa k investičnej činnosti, ak ovplyvňuje využitie významných zdrojov vôd, vhodných 
na verejné zásobovanie väčších územných celkov, 
-    vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti podľa § 6 návrhu zákona, 
-    určovanie odborných požiadaviek pre osoby, ktoré môžu prevádzkovať verejný vodovod alebo 
verejnú kanalizáciu, 
-    vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním návrhu zákona a všeobecne záväzných právnych 
predpisov vydaných na jeho vykonanie, 
-    vedenie centrálnej evidencie o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, 
-    medzinárodnú spoluprácu v oblasti verejných vodovodov a verejných kanalizácií, 
-    usmerňovanie, prípadne financovanie výskumu na úseku verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií, 
-    plnenie si ďalších povinností vyplývajúcich z návrhu zákona. 
Úrad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií bude kontrolovať oprávnenosť 
vynaložených prevádzkových nákladov, nadobúdacích nákladov ako aj nákladov navrhovaného 
rozvoja verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ukladať pokuty. 
Krajský úrad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií v rámci svojej kompetencie bude 
vypracovávať plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie kraja (ďalej len 
"plán rozvoja kraja"), rozhodovať o vyhlásení nútenej správy, vykonávať dohľad a ukladať pokuty. 
Okresný úrad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií vydáva rozhodnutia podľa 
návrhu zákona, v pochybnostiach rozhoduje, či sa vodovod alebo kanalizácia považujú za verejný 
vodovod alebo verejnú kanalizáciu podľa návrhu zákona, určuje pásma ochrany verejných vodovodov 
alebo verejných kanalizácií, schvaľuje prevádzkové poriadky verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií, vykonáva dohľad, ukladá pokuty a prejednáva priestupky. 
Miestna príslušnosť určuje, ktorý z vecne príslušných orgánov štátnej správy je vzhľadom na územie 
svojej pôsobnosti príslušný vo veci konať a rozhodnúť. Miestna príslušnosť orgánov štátnej správy na 
úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií je určená miestom, kde sa verejný vodovod alebo 
verejná kanalizácia nachádza. 
Vyššie uvedenú štátnu správu na úseku verejných vodovodov a kanalizácií budú vykonávať odbory 
pozemkových úprav, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. 
Vyšší územný celok na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií sa vyjadruje k plánom 
rozvoja kraja. 
Obec vydáva pre okresný úrad stanovisko v konaní o povolenie osobitného užívania vôd, zmene 
alebo zrušení, o povolenie zhotoviť, zmeniť alebo zrušiť vodnú stavbu a uviesť ju do prevádzky alebo 
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ju vyradiť z nej, môže všeobecne záväzným nariadením dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie 
pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v obci v 
čase jej nedostatku, môže vydať všeobecne záväzné nariadenie, ktorým upraví spôsob náhradného 
zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd podľa miestnych podmienok a ukladá 
pokuty. 
Obec je povinná zabezpečiť na území obce podmienky na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z 
verejného vodovodu, na odvádzanie, prípadne zneškodňovanie odpadových vôd verejnou 
kanalizáciou od jej obyvateľov a ďalších osôb v obci, na vyprázdňovanie obsahu domových žúmp v 
obci, v ktorej nie je verejná kanalizácia a na núdzové zásobovanie pitnou vodou, na náhradné 
zásobovanie pitnou vodcu a na odvádzanie odpadových vôd. 
 
K § 37 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií obsahuje koncepciu rozvoja zásobovania 
pitnou vodou vrátane vymedzenia zdrojov povrchových a podzemných vôd na účely úpravy na pitnú 
vodu a koncepciu odkanalizovania obcí a čistenia odpadových vôd spolu s časovým harmonogramom 
jeho plnenia v jednotlivých územných celkoch s ohľadom na vlastnícke vzťahy, možnosti financovania 
a sociálnu priechodnosť navrhnutých postupov. 
Plán rozvoja kraja vypracováva krajský úrad a schvaľuje ministerstvo. Plán rozvoja kraja musí byť v 
súlade s plánom rozvoja. 
Pri vypracovaní plánu rozvoja kraja jeho spracovateľ vychádza z územného plánu veľkého územného 
celku, pokiaľ je pre dané územie spracovaný a schválený. 
 
K § 38 Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií 
Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácií vykonáva ministerstvo, úrad, krajské 
úrady a okresné úrady. V rámci výkonu dohľadu ministerstvo nariaďuje odstránenie zistených 
nedostatkov a upustenie od činnosti, ktorá je v rozpore s podmienkami ustanovenými návrhom 
zákona a ukladá pokuty. Úrad kontroluje oprávnenosť vynaložených prevádzkových nákladov, 
nadobúdacích nákladov, nákladov navrhovaného rozvoja verejných vodovodov a verejných 
kanalizácií, reguluje ceny vodného a stočného a ukladá pokuty. Krajský úrad zabezpečuje kontrolu 
technického a technologického stavu verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a ukladá 
pokuty. Okresný úrad v rámci dohľadu kontroluje plnenie povinností a podmienok ustanovených 
návrhom zákona, všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami vydanými na ich 
základe, ukladá pokuty a prejednáva priestupky. 
Dohľad na úseku verejných vodovodov a verejných kanalizácii možno označiť ako základ kvalitného 
prevádzkovania a rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií. 
Snahou každého vlastníka verejného vodovodu a prevádzkovateľa verejného vodovodu bude, aby 
kvalita pitnej vody nielen spĺňala požadované parametre, ale súčasne bola táto kvalita dosahovaná za 
rozumnú cenu. Primárnou funkciou distribučného systému vody je spoľahlivá dodávka dostatočného 
množstva a požadovanej kvality vody spotrebiteľovi. Prevádzkovanie úpravní vody je možné 
vyhodnotiť na základe kvantifikovateľných údajov o upravovanej a upravenej vode založených na 
porovnaní s normovanými hodnotami pitnej vody v nadväznosti na technologické parametre 
jednotlivých stupňov úpravy vody. Existujú však aj faktory, ktorými možno hodnotiť prevádzku nielen 
úpravne vody, ale aj distribučného systému, pričom významne ovplyvňujú celkové náklady 
vynaložené na ich prevádzkovanie. Sú to predovšetkým hospodárnosť prevádzkovania, úroveň údržby 
zariadení, pripravenosť na krízové stavy atď. Prognózovanie budúcich potrieb rekonštrukcie či 
modernizácie úpravní vôd a rozvodných systémov, zlepšenie účinnosti úpravne vody a z toho 
vyplývajúceho skvalitnenia dopravovanej pitnej vody ako aj racionálneho riešenia zjavných a skrytých 
nedostatkov z prevádzkovania verejných vodovodov je možné dosiahnuť len vtedy, ak sa dôkladne 
zmapuje a vyhodnotí existujúci stav a vyvodia sa odporúčania na efektívne prevádzkovanie verejných 
vodovodov. Za týmto účelom je potrebné vykonávať dohľad. 
Vzťahy medzi orgánom dohľadu a kontrolovanými osobami sa spravujú základnými pravidlami 
kontrolnej Činnosti podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe. 
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K § 39 Správne delikty 
Za porušenie povinností ustanovených v návrhu zákona sa navrhuje v správnom konaní uložiť pokutu 
vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prevádzkovateľovi, odbornému 
zástupcovi, právnickej osobe a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie. 
Pri určovaní výšky pokuty sa bude prihliadať najmä na škodlivé následky porušenia povinnosti, 
trvanie protiprávneho stavu a okolnosti, za ktorých k porušeniu povinnosti došlo. 
Výnos z pokút uložených ministerstvom, krajským úradom a okresným úradom bude príjmom 
štátneho rozpočtu a výnos z pokút uložených obcou bude príjmom rozpočtu obce. 
 
K § 40 Priestupky 
V tomto ustanovení je taxatívne určené, ktoré porušenia jednotlivých ustanovení návrhu zákona sa 
považujú za priestupok a v akej výške je okresný úrad oprávnený uložiť pokutu fyzickej osobe, ktorá 
sa dopustila priestupku na úseku verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií. 
 
K § 41 až 43 Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 
Spoločné ustanovenia obsahujú ustanovenia o tom, že na rozhodovanie podľa tohto zákona sa 
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak a o tom, že 
osoby poverené plnením úloh na úseku dohľadu sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, 
ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb majú zostať utajené pred 
nepovolanými osobami. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po splnení úlohy, aj po skončení funkcie, po 
skončení pracovného pomeru alebo výkonu činnosti. 
Návrh zákona upravuje prevádzku verejných vodovodov a verejných kanalizácií, ktorá je možná len na 
základe udeleného živnostenského oprávnenia. Vzhľadom na to, že ide o nový inštitút, ktorý 
podmieňuje prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je potrebné ustanoviť 
lehotu, v ktorej musia subjekty prevádzkujúce verejné vodovody alebo verejné kanalizácie požiadať o 
udelenie živnostenského oprávnenia na túto činnosť. 
Podobne je ustanovený časový priestor na zabezpečenie vypracovania prevádzkových poriadkov 
verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií a uzatvorenia písomných zmlúv o dodávke vody 
alebo o odvádzaní odpadových vôd. 
V § 43 sa navrhuje zrušiť vyhlášku MLVH SSR č. 154/1978 Zb. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách v znení vyhlášky č. 15/1989 Zb., nakoľko obsah jej úpravy je predmetom návrhu zákona. 
 
K Čl. II 
 
Podľa navrhovanej novely zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov sa po výrobe, výkupe, tranzite a rozvode elektriny a plynu a výrobe, 
výkupe a rozvode tepla stanú sieťovým odvetvím na účely predmetného zákona aj vodohospodárske 
činnosti súvisiace s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 
Podľa navrhovanej novely bude Úrad pre reguláciu sieťových odvetví regulovať ceny vodného a 
stočného najmä z dôvodu, aby sa predišlo zneužívaniu práv vlastníka verejného vodovodu alebo 
verejnej kanalizácie na úhradu vodného a stočného za poskytované služby, nakoľko možno 
predpokladať určité monopolné postavenie subjektov podnikajúcich v tejto oblasti. 
 
K Čl. III 
 
V zmysle navrhovanej novely zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov bude prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie a 
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie viazanou živnosťou, ktorej preukazom 
spôsobilosti je osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a 
verejných kanalizácií, ktoré udeľuje ministerstvo podľa § 6 až 8 zákona o verejných vodovodoch a 
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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K Čl. IV 
 
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. mája 2002. 
Bratislava 13. marca 2002 
Predseda vlády Slovenskej republiky 
Mikuláš Dzurinda 
Minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
zdroj: NR S 


