VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KOŠICE
č. 21
O opatreniach na hospodárne využívanie pitnej vody na území mesta

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v súlade s §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, §10 odst. 3 písm
a), v znení zákona SNR č. 595/1990 o štátnej správe pre ŽP, zákona SNR č.401/1990 Zb. o
meste Košice v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom
nariadení:

§1
Úvodné ustanovenie
Nariadenie o hospodárnom využívaní pitnej vody upravuje najmä povinnosti a
zodpovednosť právnických a fyzických osôb za hospodárne využívanie pitnej vody a
sankcie za nedodržanie ustanovení platných právnych predpisov.

§2
Povinnosti
1. Vlastníci, správcovia a užívatelia bytov, bytových domov, riaditelia škôl, štátnych
podnikov, organizácií, obchodných spoločností, družstiev a iných inštitúcií v meste,
a občania (fyzické osoby), ktoré užívajú pitnú vodu z verejného vodovodu na území
mesta Košice sú povinní :
a. šetriť s pitnou (studenou a teplou) vodou
b. hlásiť prípady porúch na verejných vodovodoch na Odštepný závod
Východoslovenských vodární a kanalizácií v Košiciach, dispečing ul. Čs.
odboja, tel. č. 421 507. Poruchy na teplovodných vedeniach hlásiť v
pracovnom čase na Tepelné hospodárstvo Košice, Komenského 7, č. tel. 62
23145 po pracovnom čase na dispečing Tepelného hospodárstva,
Budapeštianska 2, č. tel. 581 93
c. poruchy na vnútorných rozvodoch v dome hlásiť správcovi domu
d. zabezpečiť urýchlené opravy vodoinštalácií v spravovaných a žívaných
jednotkách a poruchy na vodovodných sieťach
e. znížiť na najnižšiu možnú mieru spotrebu vody na technologické účely a
využívať vlastné vodné zdroje s výnimkou vody pre strojnotechnologické a
účelové zariadenia v potravinárskych prevádzkach a v priemvsle.
2. Zakazuje sa :
s okamžitou platnosťou užívať pitnú vodu z verejného vodovodu na umývanie
motorových vozidiel a na stavebné účely.

§3
Sankcie a zodpovednosť
1. Za porušenie povinností vyplývajúcich z tohoto nariadenia zodpovedajú
právnické a fyzické osoby uvedené v §2 odst.1.
2. Za nesplnenie povinností môže uložiť primátor mesta Košice v zmysle
§23, odst.1, zákona č. 401/1990 Zb. v znení neskorších predpisov
pokutu právnickej osobe až do výšky 200 000 Sk.
3. Kontrolu tohoto nariadenia a sankčný postih vykonávajú mestskí
policajti.

§4
Záverečné ustanovenie
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č.21 nadobúda účinnosť
31.1.1994 .

RNDr. Rudolf B A U E R
primátor mesta Košice

Zverejnené dňa 17.1.1994.
Nadobúda účinnosť dňa 31.1.1994.
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