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Obecné zastupiteľstvo v Tulčíku v zmysle § 11 ods. 4 písmeno g, § 6 ods.1 a § 4 ods. 3 písmeno
f, g, n, Zákona SNR č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tulčík
č. 1/2012
o správe, údržbe prameňa kyslej vody a verejného priestranstva v jeho
okolí a zabezpečení verejného poriadku v týchto priestoroch
/ ďalej len nariadenie /
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Obec Tulčík / ďalej len obec / samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony
súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu
pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát
alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
2. Obec pri výkone samosprávy zabezpečuje najmä:
a) výstavbu a údržbu verejných priestranstiev, kultúrnych, športových a ďalších
obecných zariadení
b) udržiavanie čistoty v obci
c) verejný poriadok v obci

Článok II.
Vymedzenie pojmov
1. Prameňom kyslej vody / ďalej len prameň / sa rozumie priestor samotného odberu
vody a drevený altánok, ktorý ho zastrešuje.
2. Verejným priestranstvom v okolí prameňa / ďalej len okolie prameňa / sa rozumie
priestranstvo nachádzajúce sa medzi cestou 3 triedy III/545027 a bránou do areálu
Základnej školy v Tulčíku.

Článok III.
Správa prameňa a jeho okolia
1. Prameň a jeho okolie spravuje obec. K tomu obecné zastupiteľstvo vydáva potrebné
nariadenia obce.

-22. Osoby nachádzajúce sa v priestore prameňa a v okolí prameňa sú povinné dodržiavať
nariadenia obce.

Článok IV.
Údržba prameňa a jeho okolia
1. Údržbu / úpravu / prameňa a jeho okolia zabezpečuje obec. Obecné zastupiteľstvo v
rozpočte obce každoročne na to vyčleňuje potrebné finančné prostriedky.
2. Pravidelná jarná a jesenná údržba vodovodnej časti prameňa a dreveného altánku sa
vykonáva každoročne k 1.aprílu a k 1.októbru.
3. Priebežná údržba prameňa a jeho okolia v období od 1.apríla do 30.septembra sa
vykonáva týždenne v piatok. V období od 1.októbra do 31.marca sa údržby vykonáva
minimálne jedenkrát mesačne poľa rozhodnutia starostu obce.
4. Pri vzniku havarijnej situácie táto sa odstraňuje bezodkladne.
5. Pri zistení totožnosti osoby, ktorá úmyselne poškodila zariadenie prameňa, obec je
povinná vymáhať náhradu vzniknutej škody.

Článok V.
Udržiavanie čistoty a dodržiavanie verejného poriadku
1. V priestore prameňa a v jeho okolí je zakázané odhadzovať odpadky mimo nádob k
tomu určených.
2. V priestore prameňa a do vzdialenosti troch metrov od neho je zakázané fajčiť a
narábať s otvoreným ohňom.
3. Osobám, ktoré neodoberajú vodu z prameňa alebo nečakajú na odber vody v poradí,
je zakázané zdržiavať sa v priestore prameňa a v jeho okolí.
4. Do okolia prameňa nie je dovolené vchádzať motorovými vozidlami.

Článok VI.
Odber vody z prameňa
1. Pre odber vody z prameňa je určený takýto čas:
a) od 1. apríla do 30. septembra od 06,00 hod. do 22,00 hod.
b) od 1. októbra do 31. marca od 07,00 hod. do 20,00 hod.

-3c) pri nepriaznivých poveternostných podmienkach obec môže rozhodnúť
o zákaze odberu vody.
2. Pre jedného odberateľa vody na jeden odber sa stanovuje maximálne množstvo
odberu 20 litrov vody.
3. Ďalšie osoby, ktoré sprevádzajú jedného odberateľa vody sa posudzujú spoločne s
ním ako jedna osoba s maximálnym spoločným odberom 20 litrov vody.
4. Osoby, ktoré sa preukážu preukazom zdravotne ťažko postihnutého občana, majú
prednostné právo odberu vody z prameňa.
5. Obec nezodpovedá za prípadnú závadnosť vody z prameňa. Každý odberateľ ju
používa na vlastnú zodpovednosť. Ak obec disponuje rozhodnutím príslušnej
inštitúcie o nevhodnosti, škodlivosti požívania vody z prameňa, je povinná toto
zverejniť na viditeľnom mieste prameňa.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou
prítomných poslancov.
2. Kontrolu dodržiavania ustanovení článku V. A VI. tohto nariadenia vykonávajú
členovia komisie pre ochranu verejného poriadku a poslanci obecného zastupiteľstva.
3. Vyhodnotenie dodržiavania tohto nariadenia vykonáva obecné zastupiteľstvo
jedenkrát za rok.
4. Obec od nadobudnutia účinnosti nariadenia zabezpečí jeho nepretržité zverejnenie
v priestore prameňa. Za porušenie a nedodržiavanie ustanovení tohto nariadenia
obec môže uložiť fyzickej alebo právnickej osobe pokutu.
5. Toto nariadenie schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tulčíku dňa 11.5.2012 uznesením
č. 131/2012.
6. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.06.2012 a týmto dňom zároveň stráca
platnosť VZN o čerpaní minerálnej vody č. 03/2001.

v Tulčíku dňa 14.05.2012
Ing. Janka Šoltésová
starostka obce

