Všeobecné záväzné nariadenie
NOVELIZÁCIA

Číslo: VZN–08/2008
Výtlačok číslo:

MESTO BREZNO
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Mesto Brezno v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 9 písm. b) 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 y d á v a

NOVELIZÁCIA č. 1
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č. 094/2004
o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území mesta Brezno

Návrh tohto dodatku k všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
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Článok I
Všeobecno záväzné nariadenie č. 094/2004 o hospodárnom nakladaní s pitnou vodou na území
mesta sa mení takto:
1. Výroková časť sa nahrádza nasledovne:
Mesto Brezno v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 a § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 36 ods. 9 písm. b) 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 vydáva pre celé územie mesta Brezna toto
všeobecne záväzné nariadenie.
2. § 2 ods. 1 písm.b) sa nahrádza nasledovne:
b) prípady porúch na verejných vodovodoch ihneď hlásiť na telefónnych číslach:
- 611 40 48 ( vodovody v správe spoločnosti : Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Brezno, Sekurisova 4, 977 01 Brezno )
- 63 06 281 ( vodovody v mestskej časti Rohozná a Podkoreňová : MsÚ Brezno, odd.
investičné, dopravy a komunálnych služieb, Nám. gen. M.R.Štefánika 1,
977 01 Brezno ),
3. § 4 ods. 2 sa nahrádza nasledovne:
2. Za porušenie tohto nariadenia uloží primátor mesta právnickej osobe alebo fyzickej osobe
oprávnenej na podnikanie pokutu do 100 000,- Sk v zmysle § 39 ods. 3 zákona č. 442/2002
Z. z. a v zmysle § 13 ods. 9 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. môže primátor mesta
právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu až do
výšky 200 000,- Sk.
Článok II

Táto novelizácia č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 94/2004 bola schválená Mestským
zastupiteľstvom mesta Brezno, uznesením č. 128/2008 dňa 26.augusta 2008 a nadobúda účinnosť
dňa 01.10.2008.

PODPISOVÝ HÁROK
Svojím podpisom potvrdzujem oboznámenie sa s daným dokumentom.
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