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Prevádzkového pracovníka obsluhy a údržby vodovodnej siete 
v Obci Hýľov 

 
Charakteristika obsluhy: 
Prevádzkový pracovník obsluhy a údržby vodovodnej siete zabezpečuje 
pravidelnú dennú prevádzku obecného vodovodu, kontroluje  pramene, 
vodojem, rozvody a zariadenia na vodovodnej sieti a to: 
- obsluha malej mechanizácie pri údržbe a čistení prameňov, vodojemu, 
vodovodnej siete, 
- obsluha strojov a zariadení slúžiacich na úpravu, rozvod, čistenie a čerpanie 
vôd, 
- kontrola a monitoring stavu potrubia, prípojok vodovodnej siete, 
- kontrola prietoku potrubia, prípojok vodovodnej siete, 
- ručné vykonávanie jednoduchých montážnych prác pri opravách vodovodnej 
siete, 
- údržba a oprava zariadení na vodovodných rozvodov, 
- preplachovanie, odkaľovanie a odvzdušňovanie vodovodného potrubia, 
- vedenie písomných záznamov o vykonávaných činnostiach (napr.: chlórovanie, 
prietoky, 
   výdatnosť prameňov, meranie odberov a spotreby vody).  
Z vykonaných kontrol robí záznamy o zistených poruchách, ktoré sú podkladom 
pre technické požiadavky na tvorbu plánov opráv a údržby ako aj programu 
rekonštrukcie a modernizácie verejného vodovodu. Ohlasuje, resp. navrhuje 
odstavenie dodávky vody odberateľom, vlastné odstavenie vodovodného 
potrubia z prevádzky za účelom opravy. Zúčastňuje sa tlakových a funkčných 
skúšok opravených potrubných rozvodov ako aj novovybudovaných úsekov 
a zariadení obecnej vodovodnej siete. 
 
Pracovný úväzok: ½ pracovného úväzku 
 
Pracovná doba: pohyblivá, v prípade potreby aj mimo pracovnej doby 
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Mzdové podmienky: dohodou  
 
Miesto výkonu práce: katastrálne územie obce Hýľov 
 
Požadované predpoklady:  patričné znalosti a schopnosti vykonávať 
                                            požadovanú prácu  
 
Požadované podmienky: absolvovanie kurzu ČK, resp. potvrdenie o jeho 
                                         absolvovaní pre   obsluhu vodovodných a chlórova- 
                                         cích  zariadení (absolvovanie kurzu zabezpečí a hradí   
                                         zamestnávateľ)   
 
 
   Záujemcovia, ideálne miestni občania (môžu byť aj dôchodcovia), nech sa 
hlásia na Obecnom úrade v Hýľove,  044 12 Hýľov 21,  osobne, resp. na tel. 
č. 055/6967194, kde im budú poskytnuté podrobnejšie informácie. 
 
 
 
V Hýľove 15.01.2018 
 
 
 
                                                                                                   Stanislav Bernát 
                                                                                                     starosta obce 
 
 


