
 

Čestné vyhlásenie o vlastnom vodárenskom zdroji 
 
 

.................................................................................................................................................................... 

(ďalej len "Odberateľ"), týmto čestne vyhlasuje, že v odbernom mieste 

.................................................................................................................................................................... 

má / nemá  
(nehodiace sa prečiarknuť; pozn.) 

 
zriadený vlastný vodárenský zdroj. V prípade existencie vlastného vodárenského zdroja v danom 

odbernom mieste (teraz alebo v budúcnosti) sa odberateľ v súlade s § 27 ods. 7 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 neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejných 

vodovodoch") zaväzuje neprepojiť vlastný vodárenský zdroj s vodovodnou prípojkou pre 

nehnuteľnosť, pre ktorú je dané odberné miesto evidované (bez ohľadu na vlastnícke právo k danej 

vodovodnej prípojke) alebo s verejným vodovodom. V prípade akýchkoľvek zmien na vlastnom 

vodárenskom zdroji (zriadenie, rozšírenie alebo odstránenie/ odpojenie vlastného vodárenského 

zdroja, zmenu v napojení alebo akúkoľvek inú relevantnú skutočnosť) sa túto zmenu odberateľ 

zaväzuje oznámiť Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany bezodkladne, 

najneskôr do 10 dní odkedy zmena nastala. 

 

Odberateľ vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že porušenie predmetnej povinnosti (neprepojiť 

potrubie z iného zdroja vody ako vodárenský zdroj verejného vodovodu s verejným vodovodom, 

vodovodnou prípojkou alebo na ňu napojených vnútorných rozvodov) je v prípade fyzických osôb 

priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. i) zákona o verejných vodovodoch (hroziaca pokuta od 50 do 829 

Eur) a v prípade právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov správnym deliktom podľa § 39 

ods. 1 písm. g) zákona o verejných vodovodoch (hroziaca pokuta až do 16596 Eur) a v prípade 

porušenia predmetnej povinnosti sa odberateľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek takto spôsobenú škodu 

Trnavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Priemyselná 10, Piešťany alebo tretej osobe. 

 
Odberateľ vyhlasuje, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé, čestné vyhlásenie sa robí za účelom 

uzatvorenia zmluvy alebo jej zmien s Trnavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.  a je si vedomý 

všetkých dôsledkov zavinenej nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia.  

 
V................................ dňa ..............    
 
 ................................................................. 

 

odberateľ    


