Orgán verejnej moci: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Názov petície: Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenie pitnej vody na ulici za Humnami.
Predmet petície: Predmetnou petíciou obyvatelia hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len
„hlavné mesto“) žiadajú Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy a Bratislavskú vodárenskú spoločnosť a. s. (ďalej len BVS, a. s.), o bezodkladnú
realizáciu výstavby vodovodu a následne pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami,
Bratislava-Vajnory z nasledujúcich dôvodov: hygienická úžitková voda zo studní nie je pitná
resp. je zdravotne nevyhovujúca, finančné a logistické dôvody (každodenný nákup a transport
pitnej vody je vysokou finančnou položkou komplikujúcou normálny chod domácností),
ekologické (plastové fľaše s nakupovanou pitnou vodou zaťažujú životné prostredie),
dlhotrvajúca príprava a viacnásobné žiadosti obyvateľov a samotnej mestskej časti BratislavaVajnory.
Počet osôb podporujúcich petíciu: 1 867 občanov

Oznámenie výsledku vybavenia petície:
Dňa 23. 10. 2018 bol na hlavné mesto zaslaný z mestskej časti Bratislava–Vajnory
(ďalej len „mestská časť“) list č. ST-SE/8371/181/2018/KOM/HOR, v ktorom žiada, aby
hlavné mesto ako majoritný akcionár BVS, a. s. zabezpečilo bezodkladnú výstavbu vodovodu
a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami, Bratislava–Vajnory.
Za účelom bližšieho objasnenia skutkového stavu tejto problematiky ďalej uvádzame, že
mestská časť argumentuje vo vyššie uvedenom liste tým, že už od roku 2008 vyvíja enormnú
snahu vedúcu k realizácií výstavby vodovodu na ulici Za humnami.
V zmysle vyššie uvedeného listu ďalej uvádzame nasledovné tvrdenia mestskej časti podľa
ktorých:„ V roku 2015 mestská časť Vajnory odovzdala BVS, a. s. kompletnú projektovú
dokumentáciu potrebnú pre realizáciu vodovodu aj s právoplatným stavebným povolením.
BVS, a. s. napriek zaradeniu tohto projektu do investičného plánu, doteraz nezačala
realizáciu vodovodu. Podľa vyjadrenia BVS a. s. zo dňa 04. 12. 2015 predmetné akcie sú
zaradené v návrhu plánu investícií a investičnej výstavby BVS, a. s. s predpokladaným
začatím výstavby v roku 2017. Projektová dokumentácia na stavby Vodovod Tomanova I.,
Tomanova II. (Za humnami) bola podľa listu BVS z 18. 02. 2016 predložená na vyjadrenie
Investičnej komisii BVS, a. s.“. Mestská časť vo svojom liste ďalej uvádza ako skutočnosť,
že:„Projektová príprava vodovodu bola začatá ešte v roku 2008, keď mestská časť
Bratislava–Vajnory obstarala vypracovanie projektov pre realizáciu vodovodu už v stupni pre
stavebné povolenie, v roku 2012 bolo toto pôvodné riešenie nahradené novým projektom. BVS
a. s. už viac krát najneskôr od roku 2014 zaraďovala výstavbu vodovodu do svojich
investičných akcií na nasledujúci rok, avšak nakoniec vždy samotnú realizáciu odložila.
Podľa vyjadrenia z BVS, a. s. z 09. 03. 2013 bola predmetná stavba v predpokladanom
rozpísanom rozsahu už v návrhu plánu investícií a investičnej výstavby BVS, a. s. na rok
2014“.
V predmetnom liste mestská časť tiež uvádza, že v období zaslania listu ( t. j. október 2018)
už začala so zberom petície za výstavbu vodovodu a pripojenie pitnej vody na ulici Za
humnami, ktorú ako uvádzame v úvode tohto listu, hlavné mesto obdržalo dňa 19. 12. 2018.
V nadväznosti na vyššie uvedené a v súvislosti so zákonnou úpravou v zmysle § 22
ods. 1 a ods. 2 zákona č. 422/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
(ďalej len „zákon o kanalizáciách) a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii

v sieťových odvetviach, ďalej uvádzame, že pripojiť sa na verejný vodovod môže
ktorákoľvek osoba len na základe písomnej zmluvy uzatvorenej s vlastníkom verejného
vodovodu, a to za predpokladu, že spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom.
Podľa ustanovenia § 28 zákona o verejných vodovodoch sa poskytovanie pitnej vody pritom
realizuje za úhradu, tzv. vodné, ktoré poskytuje odberateľ prevádzkovateľovi verejného
vodovodu za podmienok ustanovených v zmluve.
Skutočnosť, že podmienkou získania stavebného, prípadne kolaudačného rozhodnutia
k stavbe/kolaudácií domu je preukázanie napojenia k inžinierskym sieťam, dokazuje fakt, že
obyvatelia, ktorí sa v súčasnosti domáhajú prostredníctvom petície vybudovania verejného
vodovodu s následným pripojením pitnej vody si v čase výstavby svojich rodinných domov
mali byť vedomí skutočnosti, že stavebné a kolaudačné rozhodnutie im bolo vydané na
základe preukázania pripojenia vody na studňu.
K predmetnej veci sme požiadali dňa 27. 12. 2018 žiadosťou o stanovisko k petícií aj
Generálneho investora Bratislavy (ďalej ako GIB) podľa, ktorého tvrdení však GIB nemá
k tejto problematike žiadne pripomienky a zároveň uvádza, že jej riešenie nespadá do jeho
kompetencií. Realizácia výstavby vodovodu na ulici Za humnami podľa vyjadrenia Oddelenia
stavebných činností nespadá ani do kompetencie tohto oddelenia.
Podľa stanoviska sekcie financií v návrhu rozpočtu na rok 2019 hlavné mesto nemá
zahrnuté finančné prostriedky na výstavbu vodovodu a pripojenie pitnej vody na ulici Za
humnami v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Uvedenú výstavbu má v investičnom pláne na
rok 2019 BVS, a. s.
K predmetnej problematike sa BVS, a. s. dňa 29. 10. 2018 listom adresovaným mestskej časti
Bratislava–Vajnory, vyjadrila, že vybudovanie vodovodu na ulici Za humnami /Tomanova II/,
stavba: SO 04 Verejný vodovod potrubie TvLDN 150 dĺžky 477 m bolo zaradené do
investičného plánu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na rok 2019. Uvedené uviedla aj
mestská časť v liste zo dňa 23. 10. 2018 zaslanom magistrátu hlavného mesta v znení: „Podľa
vyjadrenia generálneho riaditeľa sa BVS nachádza v enormných finančných problémoch a je
zaúverovaná. Mestská časť Bratislava–Vajnory má byť zahrnutá do Investičného plánu v roku
2019.“
V súvislosti s vyššie uvedeným na záver konštatujeme, že petíciou dotknutým osobám
nevzniká aj napriek povinnosti obce zabezpečiť obyvateľom verejnoprospešné služby, medzi
ktoré patrí zásobovanie pitnou vodou alebo nakladanie s odpadovými vodami podľa zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení právny nárok na vybudovanie verejného
vodovodu zo strany hlavného mesta za účasti BVS a. s. , v ktorej má hlavné mesto majetkovú
účasť, a to aj napriek faktu, že ide o verejnú problematiku, ktorú hodnotíme ako nanajvýš
citlivú.
Hlavné mesto vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, súčasný skutkový stav
a zákonné možnosti bude iniciovať rokovania o výstavbe vodovodu a pripojenia pitnej vody
na ulici Za Humnami s predstaviteľmi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. a mestskej
časti Bratislava-Vajnory.

Petícia za výstavbu vodovodu a pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami
Kód uzn.: 18.1.1.

Uznesenie 52/2019
zo dňa 07. 02. 2019
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
Petíciu za výstavbu vodovodu a pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami.
B. žiada
primátora hlavného mesto SR Bratislavy,
aby uskutočnil stretnutie medzi oprávnenými zástupcami hlavného mesta SR Bratislavy a
oprávnenými zástupcami Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a. s., predmetom ktorého má
byť prerokovanie výstavby vodovodu a následné pripojenie pitnej vody na ulici Za humnami
v mestskej časti Bratislava-Vajnory.
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