VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE ORAVSKÁ JASENICA
O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU
NA ÚZEMÍ OBCE

NÁVRH

Obec ORAVSKÁ JASENICA
VZN O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZŚSOBOVANIA VODOU NA ÚZEMÍ OBCE

Obec Oravská Jasenica, v súlade s ustanoveniami §4 odsek 5 písmeno a) bod 6 zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o obecnom
zriadení“) a v súlade s ustanovením §36 odsek 7 písmeno c) zákona 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 aj „zákon o verejných vodovodoch
a kanalizáciách“) vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
číslo __/2020
O SPÔSOBE NÁHRADNÉHO ZÁSOBOVANIA VODOU
NA ÚZEMÍ OBCE

§1
Predmet úpravy
Všeobecne záväzné nariadenie obce (ďalej aj „nariadenie“) upravuje spôsob náhradného
zásobovania vodou na území obce v čase prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody
z verejného vodovodu.

§2
Základné ustanovenia
(1)

Zásobovanie obyvateľov obce Oravská Jasenica vodou zabezpečuje obec Oravská
Jasenica pri výkone samosprávy. 1

(2)

Verejný vodovod v katastrálnom území obce Oravská Jasenica prevádzkuje obec Oravská
Jasenica aj zmluvný partner obce.

§3
Spôsob náhradného zásobovania vodou
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(1)

Náhradné zásobovanie vodou zabezpečí obec v spolupráci s ďalším prevádzkovateľom
verejného vodovodu:
a) rozvozom cisternami určenými na prepravu pitnej vody,
b) distribúciou vody balenej v prepravných fľašiach a bareloch.

(2)

Miesto pristavenia cisterny pre náhradné zásobovanie vodou a miesto pre distribúciu
balenej vody je ustanovené pred obecným úradom obce.

§4 odsek 3 písmeno g) zákona o obecnom zriadení
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(3)

Čas a prípadné ďalšie miesta pristavenia cisterny pre náhradné zásobovanie vodou
oznámi obec obvyklým spôsobom:
a) opakovaným vyhlásením v miestnom rozhlase,
b) oznámením na webovom sídle obce,
c) písomným oznámením na úradnej tabuli,
d) prostredníctvom sms aplikácie.

(4)

Dodávka pitnej vody počas náhradného zásobovania je zabezpečená v množstve
minimálnej potreby pitnej vody v súlade s osobitným predpisom. 2

§4
Záverečné ustanovenia
Na Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Oravská
Jasenica na svojom zasadnutí dňa ________2020.

§5
Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce
a zverejnené na webovom sídle obce dňa ________________________

§6
Nadobudnutím účinnosti tohto Všeobecne záväzného nariadenia stráca účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou,
náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Obce
Oravská Jasenica, vrátane dodatkov.

§7
Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa ______ 2020 (alebo 15-tym dňom
od vyvesenia).
____________________________
Ing. Karol Graňák
starosta obce
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§4 odsek 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 220/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie v znení neskorších predpisov
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