Všeobecne záväzné nariadenie
č. 7/2016
o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody

Obec Uličské Krivé na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. b) zák. 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 ako „zákon
o verejných vodovodoch a kanalizáciách“) pre územie obce Uličské Krivé
vydáva

všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej
vody.
.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.1 Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania
pitnej vody na iné účely, ak je to nevyhnutné na zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou
v obci Uličské Krivé v čase jej nedostatku.

Článok 2
Dočasné obmedzenie alebo zákaz užívania pitnej vody

2.1 Dočasne obmedziť alebo zakázať užívanie pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodov
uvedených v zákone o verejných vodovodoch a kanalizáciách môže vyhlásiť starosta obce
v súčinnosti s prevádzkovateľom verejného vodovodu a to: miestnym rozhlasom, písomným
oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce najmä v týchto prípadoch:
a) pri poklese výdatnosti vodného zdroja z akéhokoľvek dôvodu,
b) pri vzniku mimoriadnej udalosti, pri ohrození života, zdravia ľudí alebo majetku,

2.3 V čase obmedzenia užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov
pitnou vodou je zakázané počas dňa od 5.00 hod do 10.00 hod. a od 16.00 hod do 23.00 hod
používanie pitnej vody na polievanie záhrad, ihriska, verejných priestranstiev, polievanie
hrobových miest na cintoríne, umývanie áut, napúšťanie bazénov a záhradných jazierok,
polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie, napájanie a umývanie zvierat.

2.4 V čase zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie obyvateľov pitnou
vodou je zakázané celodenne, t.j. 24 hodín používanie pitnej vody na polievanie záhrad,
ihriska, verejných priestranstiev, polievanie hrobových miest na cintoríne, umývanie áut,
napúšťanie bazénov a záhradných jazierok, polievanie klziska, stavebné účely, upratovanie,
napájanie a umývanie zvierat.

2.5 Dodávka pitnej vody bude v plnom rozsahu obnovená bez meškania po odpadnutí
dôvodov obmedzenia alebo zákazu užívania pitnej vody na iné účely ako je zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou. O obnovení dodávky pitnej vody obec informuje obyvateľov
miestnym rozhlasom, na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce.

Článok 3
Kontrolná činnosť

3.1 Kontrolu nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú:
a) starosta obce
b) hlavný kontrolór obce
c) poslanci obecného zastupiteľstva.
Článok 4
Sankcie

4.1 Porušenie tohto všeobecne záväzného nariadenia je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm.
j) zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách, za ktorý okresný úrad v priestupkovom
konaní uloží pokutu od 16,-- eur do 331,-- eur.

