
 1 

Návrh postupu  pre stanovenie počtu odborných zástupcov 

na prevádzkovanie verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií v správe obce 

 

 

Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu má len 

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie 

na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií. Podmienkou 

na udelenie živnostenského oprávnenia je splnenie požiadaviek na odbornú 

spôsobilosť. 

Ministerstvo udeľuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie 

verejných vodovodov a verejných kanalizácií príslušných veľkostných kategórií, a to 

V-I., V-II, V-III a K-I, K-II, K-III. 

Verejný vodovod, ktorý zásobuje vodou 

a) menej ako 2 500 obyvateľov, je verejným vodovodom III. kategórie 

(V-III), 

b) od 2 500 do 50 000 obyvateľov, je verejným vodovodom II. kategórie 

(V-II), 

c) viac ako 50 000 obyvateľov, je verejným vodovodom I. kategórie 

(V-I). 

Verejná kanalizácia, ktorej výhľadová projektová kapacita je 

a) menej ako 2 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou 

III. kategórie (K-III), 

b) od 2 000 do 25 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou 

kanalizáciou II. kategórie (K-II), 

c) viac ako 25 000 ekvivalentných obyvateľov, je verejnou kanalizáciou 

I. kategórie (K-I). 

 

Prevádzkovanie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie príslušnej 

veľkostnej kategórie v zmysle 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 a vyhlášky č. 124/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných 
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kanalizácií , obec môže zabezpečiť prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej 

osoby. 

V prípade, že si obec zabezpečí prevádzkovanie verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie prostredníctvom fyzickej osoby – odborného zástupcu riadi sa 

týmto návrhom postupu. 

V prípade, že si obec zabezpečí prevádzkovanie verejného vodovodu 

a verejnej kanalizácie prostredníctvom právnickej osoby riadi sa pravidlami, ktoré sú 

uvedené v návrhu postupu pre stanovenie počtu odborných zástupcov na 

prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v správe vodárenských 

spoločností. 

 

V súlade so zákonom č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch  a verejných 

kanalizáciách, s vyhláškou MP SR č. 124/2003 Z. z. o odbornej spôsobilosti na 

prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií a na základe analýzy 

stanovenia charakteru veľkosti a zložitosti prevádzky verejných vodovodov 

a verejných kanalizácií,  Ministerstvo životného prostredia SR určuje povinnosť 

ustanoviť jedného odborného zástupcu alebo viacerých odborných zástupcov, ktorí 

zodpovedajú za odborný výkon vodohospodárskych činností pri prevádzkovaní 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie. 

Funkciu odborného zástupcu môže tá istá osoba vykonávať len pre jednu 

fyzickú osobu alebo pre jednu právnickú osobu. 

Ak odborný zástupca prestane v priebehu prevádzkovania verejného 

vodovodu alebo verejnej kanalizácie vykonávať svoju funkciu (napr. dlhodobá 

práceneschopnosť), prevádzkovateľ ak sám nie je držiteľom platného osvedčenia 

o odbornej spôsobilosti, je povinný do 15 dní ustanoviť nového odborného zástupcu, 

ktorý spĺňa podmienky podľa zákona č. 442/2002 Z. z. a neodkladne to oznámiť 

ministerstvu. 

Ak fyzická osoba - odborný zástupca prevádzkuje verejnú kanalizáciu alebo 

verejný vodovod III. kategórie vyžaduje sa u nej odborná spôsobilosť pre III. 

kategóriu.  

Ak fyzická osoba - odborný zástupca prevádzkuje verejnú kanalizáciu alebo 

verejný vodovod II. kategórie vyžaduje sa u nej odborná spôsobilosť pre II. kategóriu.  

Ak fyzická osoba - odborný zástupca prevádzkuje verejnú kanalizáciu alebo 

verejný vodovod I. kategórie vyžaduje sa u nej odborná spôsobilosť pre I. kategóriu. 
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V prípade, že v katastri obce sa nachádza viac verejných vodovodov alebo 

verejných kanalizácií, bude tento prípad riešený individuálne Ministerstvom životného 

prostredia SR na základe žiadosti obce. 

 

 

V zmysle tohto usmernenia obec zabezpečí fyzickú osobu s odbornou 

spôsobilosťou na prevádzkovanie príslušnej kategórie verejného vodovodu alebo 

verejnej kanalizácie. Odbornú spôsobilosť preukazuje fyzická osoba platným 

osvedčením o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie príslušnej kategórie 

verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ktoré získa na základe vykonanej 

skúšky pred odbornou komisiou u ministerstvom povereného osvedčovateľa - 

Stavebnej fakulty STU v Bratislave, zastúpenou  Katedrou zdravotného inžinierstva – 

v súlade s požiadavkami Skúšobného poriadku č.1/2003. Informácie o termínoch 

skúšok, skúšobnom poriadku, formulár žiadosti a ďalšie sú zverejnené na stránke 

www.svf.stuba.sk, www.kzdi.sk.. 

http://www.svf.stuba.sk/
http://www.kzdi.sk/

