OBEC UDAVSKÉ
Obecné zastupiteľstvo v Udavskom na základe ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 138/1973
Zb. o vodách, § 3 ods. 1 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom
hospodárstve, s použitím § 4 ods. 3 písm. f a g zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre celé územie obce Udavské toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 12/2008
o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území obce
§ 1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto nariadenie upravuje povinnosti a zodpovednosť právnických a fyzických osôb za
hospodárne využívanie pitnej vody, a tiež za nedodŕžanie ustanovení platných právnych
predpisov.
2/ Každý je povinný nakladať s pitnou vodou hospodárne a úsporne.
3/ Každý je povinný dbať o ochranu povrchových a podzemných vôd, najmä vôd určených
pre zásobovanie pitnou vodou.
§ 2
Povinnosti fyzických a právnických osôb
1/ Vlastníci, správcovia a užívatelia bytov, bytových domov, domov, obchodných spoločností,
družstiev a iných inštitúcií v obci a občania /fyzické osoby/, ktoré užívajú pitnú vodu
z verejného vodovodu na území obce Udavské, sú povinní:
a/ šetriť pitnou vodou,
b/ hlásiť ihneď prípady porúch na verejných vodovodoch na VVS Humenné a Obecnom
úrade v Udavskom,
c/ poruchy na vnútorných rozvodoch v dome hlásiť správcovi domu,
d/ zabezpečiť urýchlené opravy vodoinštalácií v spravovaných a užívaných jednotkách
a poruchy na vodovodných sieťach,
e/ znížiť na najnižšiu možnú spotrebu vodu na technologické účely a využívať vlastné vodné
zdroje, s výnimkou vody pre strojnotechnologické a účelové zariadenia v potravinárskych
prevádzkach a priemysle.
2/ Zakazuje sa užívať pitnú vodu z verejného vodovodu na :
- umývanie motorových vozidiel
- stavebné účely
- polievanie záhrad
- umývanie a čistenie rôznych objektov v obci Udavské
- umývanie chodníkov.

- 2 §3
Sankcie a zodpovednosť
1/ Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto nariadenia zodpovedajú jednotlivé
právnické a fyzické osoby.
2/ Za neplnenie povinností môže uložiť starosta obce Udavské pokutu právnickej osobe až do
výšky 3319,39 eura (100.000 Sk : 30,1260 = 3319,39 eura).
3/ Kontrolu tohto nariadenia a sankčný postih vykonávajú poverení pracovníci obce, hlavný
kontrolór obce a obecní policajti.
§ 4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1/ Zmeny a doplnky tohto Všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo
v Udavskom.
2/ Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009.
3/ Dňom účinnosti tohto VZN končí účinnosť VZN č. 6 o hospodárnom nakladaní s pitnou
vodou na území obce Udavské.
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