
 

 

  

  

        V Bratislave, dňa 27. mája 2022 

        Č. záznamu: 30492/2022 

Vážená pani starostka, 

rozhodnutím Okresného úradu Bratislava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia 

štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „Okresný úrad 

Bratislava“) č. OU-BA-OSZP2-2021/067904-004 zo dňa 12.04.2021 bola zrušená nútená 

správa verejných vodovodov a verejných kanalizácií vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob. 

Okresný úrad Bratislava zároveň vylúčil odkladný účinok odvolania a z toho dôvodu sa 

uvedené rozhodnutie stalo vykonateľným. Vzájomné vzťahy medzi vlastníkom verejného 

vodovodu a verejnej kanalizácie, obcou Chorvátsky Grob, a ich prevádzkovateľom sa ďalej z 

dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia ľudí a za účelom zabezpečenia kontinuálnej prevádzky 

verejného vodovodu a verejnej kanalizácie riadia zmluvou medzi ich vlastníkom a 

prevádzkovateľom, právoplatným cenovým rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví o schválení ceny za dodávku pitnej vody a odvádzanie, prípadne zneškodňovanie 

odpadových vôd a zákonom 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.  

Vážená pani starostka, dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať o zverejnenie tohto listu na 

webovom sídle obecného úradu obce Chorvátsky Grob a prípadne aj iným spôsobom v mieste 

obvyklým za účelom informovania občanov, ktorí odoberajú pitnú vodu z verejného vodovodu 

a odvádzajú odpadové vody do verejnej kanalizácie vo vlastníctve obce Chorvátsky Grob. 

S úctou, 

 

Ing. Roman Havlíček 

generálny riaditeľ sekcie vôd 

 

Sekcia vôd 
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Rozdeľovník 

1. Obecný úrad obce Chorvátsky Grob, starostka JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová, Námestie 

Josipa Andiča 17, 900 25 Corvátsky Grob 

2. Inštitút Monitoringu a Analýz, s.r.o., Koceľova 9, 821 08 Bratislava (IMAZ) 

3. AVS, s. r. o., Panenská 7, 811 03 Bratislava (Agilita vodárenská spoločnosť) 

4. Ing. Adam Tkáč, Hlboká cesta 11A, 900 25 Chorvátsky Grob 


