Návrh
Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské Podhradie na základe ust. § 36 ods. 7 písm. b) a
c) zákona č. 442/2002 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 právnych predpisov
v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších právnych predpisov v y d á v a t o t o

VŠEOBECNE

ZÁVÄZNÉ

NARIADENIE

č. 2/2015
o s pôs obe ná hra dné h o zás ob ov a nia v odo u a ná hra d né ho
odv á dza ni a od pa dov ýc h v ô d a o doč as no m o b me d ze ní uží va ni a
pit ne j v ody .
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Vymedzenie pojmov
(1) Účelom tohto nariadenia je upraviť dodávku a odber pitnej vody v čase jej nedostatočnej dodávky
z verejného vodovodu, ako aj spôsob náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného
odvádzania odpadových vôd v prípade, ak nie je možné ich odvádzať verejnou kanalizáciou.
(2) Pitnou vodou je voda využiteľná na zásobovanie obyvateľstva v pôvodnom stave alebo po jej
úprave dodávané z vodárenského zdroja.
DRUHÁ ČASŤ
Obmedzenie používanie pitnej vody z verejného vodovodu
§2

-

Zakazuje sa
polievanie záhrad a iných zelených plôch v obci vodami z verejného vodovodu,
polievanie cestných komunikácií vodami z verejného vodovodu,
umývanie motorových vozidiel a prevádzkových mechanizmov vodami z verejného
vodovodu,

TRETIA ČASŤ
Náhradné zásobovanie pitnou vodou

(1)

§3
V prípade prerušenia dodávky pitnej vody do domácností z dôvodu poruchy na verejnom
vodovode, ohrozenia života a zdravia ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv,
údržbárskych a revíznych prác, obmedzeného zásobovania vodou, alebo poruchy na vodovodnej
prípojke ak je vodovodná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu zabezpečí

Návrh
prevádzkovateľ verejného vodovodu náhradnú dodávku pitnej vody prostredníctvom jej dovozu
cisternami v rozsahu núdzového zásobovania pitnou vodou na určené odberné miesta.
(2)

V obci Krásnohorské Podhradie sa stanovujú tieto odberné miesta pre náhradne zásobovanie
pitnou vodou:
- pri rodinnom dome Banícka 294
- pri rodinnom dome Osloboditeľov 271, 312, 321
- pri rodinnom dome 1. mája 368
- pri rodinnom dome Hradná 211,
- pri Kultúrnom dome – Hradná 200,
- pri Klube dôchodcov – Hradná 159
- pri rodinnom dome Rožňavská 432, 9
- pri rodinnom dome 136, 28, 50
- pri bývalom OcÚ – Lipová 120
- pri Základnej škole – Pokroková 199
- pri rodinnom dome Partizánska 71
- pri rodinnom dome Cintorínska 631
- rómska osada – stred

ŠTVRTÁ ČASŤ
Náhradné odvádzanie odpadových vôd
§4
V prípade prerušenia činnosti verejnej kanalizácie z dôvodu poruchy, ohrozenia života a zdravia
ľudí alebo majetku, vykonávania plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác, alebo
poruchy na kanalizačnej prípojke, obec zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd
nasledovne :
- prečerpaním splaškovej vody a následným transportom na čistiareň odpadových vôd,
- prečerpaním z miesta, kde je porucha do funkčnej časti kanalizácie a následne do ČOV,
- prečerpaním z kontrolnej šachty do nasledujúcej funkčnej kanalizácie a následne do ČOV.

PIATA ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§5
(1)

Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Krásnohorské
Podhradie dňa ....................

(2)

Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce
Krásnohorské Podhradie.

(3)

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom .................................. .

V Krásnohorskom Podhradí dňa ....................................
.......................................
starosta obce

