
NÁVRH 

      

Mesto Žilina na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 

§ 36 ods. 7 písm. b) a 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 vydáva toto 

  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ....../2016, 

 

ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom 

obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na 

zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe 

náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina 

 

Článok 1 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina č. 19/2015 o dočasnom obmedzení alebo 

zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je nevyhnutné na zabezpečenie 

zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, o spôsobe náhradného 

zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní 

obsahu žúmp na území mesta Žilina sa mení takto:  
 

Článok 2 

 

1. V článku 5 sa odseky 1. až 3. vypúšťajú.  

 

Doterajšie odseky 4. a 5. sa označujú ako odseky 1. a 2. 

 

2. Článok 6 sa vypúšťa. 

 

Doterajšie články 7 a 8 sa označujú ako články 6 a 7. 

 

3. Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Žilina č. 19/2015 

o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely ako je 

nevyhnutné na zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v meste počas jej nedostatku, 

o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd 

a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území mesta Žilina ostávajú nezmenené. 

 

Článok 3 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v 

Žiline dňa ..........................  

 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia 

na úradnej tabuli mesta, t. j. ......................... 

 

                                                                                                                      
                                                                                                      Ing. Igor Choma 

                                                                                                  primátor mesta Žilina 


