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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE Slančík
č. 3/2016
o dočasnom zákaze užívania vody z obecnej studne na iné účely
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§1
Vymedzenie pojmov
1. Účelom tohto nariadenia je upraviť obmedzenie a zákaz užívania vody z obecnej studne na

iné účely, v čase jej nedostatku.

DRUHÁ ČASŤ
§2
Zákaz používania vody z obecnej studne
Z dôvodu prechodného nedostatku vody v obecnej studni, z ktorého je dodávaná voda pre obec
Slančík v období od 01.07. do 31.08.:
sa z a k a z u j e používanie vody z obecnej studne nasledovne:
-

polievanie záhrad a iných zelených plôch v obci vodami z vodovodu napojeného na obecnú
studňu
polievanie cestných komunikácií vodami napojených na obecnú studňu
umývanie motorových vozidiel a prevádzkových mechanizmov vodami napojených z obecnej
studne
napúšťanie a dopĺňanie bazénov a nadrží vodami napojených na obecnú studňu

TRETIA ČASŤ
§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzne nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo obce Slančík dňa
13.06.2016 uznesením č.58.
2

2) Zmeny a doplnky tohto všeobecného záväzného nariadenia schvaľuje Obecné
zastupiteľstvo obce Slančík.
3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.07.2016.
V Slančíku 16.05.2016

Ján Bačo v.r.
starosta obce
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