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Všeobecne záväzné nariadenie
o núdzovom zásobovaní pitnou a úžitkovou vodu v období
krízovej situácie

Číslo:
1/2013

Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 3 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 31 ods. 5 zákona č. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii, § 36 ods. 9 písm. c/ zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 259/2005 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení.
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje
(1) práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou
vykonáva,
(2) práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou,
(ďalej len spotrebiteľ),
(3) spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,
(4) požiadavky na kvalitu vody.
Čl. 2
Zásobovanie vodou v krízových situáciách
(1) V obci Víťaz je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou vlastným verejným
vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je združenie obcí VODANAŠA, sídlo Víťaz
40. Celková kapacita verejného vodovodu je ...... l/ sek, celkový počet zásobovaných
obyvateľov je 497 (t. z. 133 domácností). Na území obce sa nachádzajú aj súkromné
studne v celkovom množstve cca 418 ks, ktoré po vykonaní hygienickej kontroly
a zdravotnej úprave vody môžu byť použité v prípade vyradenia verejného vodovodu
z činnosti.
(2) Príprava na zásobovanie vodou na obdobie núdzovej situácie je plánovanie
a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre
obyvateľov a subjekty hospodárskej mobilizácie.
(3) Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude
možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania (cca 30 % súčasnej
spotreby) alebo prerušenia dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnej
udalosti
a) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
b) pri obmedzení zásobovania vodou,
c) pri poruche na verejnom vodovode,
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d) deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu
alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,
e) kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej
následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárske účely,
f) mimoriadnych klimatických podmienok (vysoké teploty a pokles zásob surovej
vody na výrobu pitnej vody).
(4) Pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsahu môžu byť vyhlásené nasledovné
regulačné stupne odberu vody:
a) regulačný stupeň č. 1 – pokles výdatnosti o 15 %
b) regulačný stupeň č. 2 – pokles výdatnosti o 30 %
c) regulačný stupeň č. 3 - pokles výdatnosti o 70 %
(5) Súčasne je v dôsledku vyradenia verejného vodovodu ohrozená aj prevádzka
stravovacích zariadení.
(6) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách v zmysle
§ 32 zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení
neskorších predpisov.
(7) Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami
alebo inými prepravnými prostriedkami.
Čl. 3
Varianty núdzového zásobovania pitnou a úžitkovou vodou
Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného
vodovodu je v obci využiteľný variant:
1/ obec disponuje cisternou na rozvoz úžitkovej vody podľa spracovaného harmonogramu
výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj úžitkovej vody obyvateľom v postihnutej
časti obce (resp. na celom území obce) na sociálne a hygienické účely.
V obci je realizovaný overovací hydrogeologický vrt BH 3 (oblasť „Slaná Voda“),
s kapacitou 4,1 l/sek.-1 pre úžitkovú potrebu.
Obec Víťaz na pitnú vodu nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou.
2/ rozvozom balenej pitnej vody priamo do výdajne pitnej vody dodá spoločnosť, ktorá
bude vybratá, a s ktorou bude následne uzatvorená dohoda o dodávke balenej pitnej vody.
3/ použitím súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly,
ktoré môžu slúžiť ako zdroj pitnej vody.
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Čl. 4
Organizácia núdzového zásobovania
Určenie výdajní pitnej vody
(1) Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov
na základe vyhodnotenia situácie sa určuje ako výdajňa pitnej vody, pre variant 2
Výdajňa č. 1: Predajňa COOP Jednota SD, prevádzka Víťaz, resp.
Výdajňa č. 2: Miestnosť v budove MŠ Víťaz , na 1. poschodí, vedľa viacúčelového sálu,
v čase od 7,00 do 18,45 hod., 2022 obyv. (559 domácností).
Balenú pitnú vodu uhrádza občan v mieste distribúcie. Obec zabezpečuje cenovú stabilitu.
(2) Forma, harmonogram a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu
krízovej situácie, kde bude určený počet a jednotlivé odberné miesta aktualizované podľa
potreby krízovým štábom obce.
(3) Pre variantu 3 svojpomocné zo studní, ktoré spĺňajú podmienky, v čase 7,00 do 21.00 hod.
Núdzové zásobovanie vodou je vykonávané spravidla denne v čase od 7,00 do 21,00 hod.
resp. v čase od 9,00 do 12,00 h a od 15,00 do 17,00 hod.
Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody
Výdajňa č. 1: Obyvatelia obce Víťaz
Za výdaj zodpovedá : Mgr. Michal Magda
Zodpovedná osoba pri vykonávaní vo výdajni bude určená menovacím dekrétom obce
Víťaz.
Určenie zodpovedných zástupcov obce
(1) Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ starosta obce.
(2) Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody starosta obce.
Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území
obce
(1) Na území obce pôsobia 6 subjekty.
(2) Pitnú vodu v množstve litroch si zabezpečujú vlastnými silami vo výdajni č. 1 (č.2)
Subjekt
Školská jedáleň pri MŠ Víťaz
Viacúčelový sál nad MŠ /kar
Viacúčelový sál nad MŠ /svadba
Remeselný dom / prílež. oslava
ADOS, p. Mihaľová (zdravot.zariad.)

Osôb min a max
140-175
50-100
100-180
20-100
1-10

Potreba /litrov denne
525 l
N/SHM
300 l
N/SHM
540 l
N/SHM
300 l
N/SHM
30 l
N/SHM

OBEC VÍŤAZ

Strana 5/6

Všeobecne záväzné nariadenie
o núdzovom zásobovaní pitnou a úžitkovou vodu v období
krízovej situácie

Číslo:
1/2013

Armstrong´s Restaurant & Cafe
Pizzeria- espresso u Robotníka
Wellbeing, bowling (prílež.strav.)
Cukrárenská výroba KITY

30-40
13-23
20-100
cca 4-7

120
69
300
21

l
l
l
l

N/SHM
N/SHM
N/SHM
N/SHM

Obdobie núdzového zásobovania
Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví
obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhlášky MŽP
SR č. 220/2012 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o zásobovaní pitnou vodou na obdobie
krízovej situácie a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.
V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely.
Čl. 5
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1/ Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 l na osobu/deň
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu/deň a to najviac počas troch po sebe
nasledujúcich dňoch.
2/ Pre organizáciu zdravotníckych zariadení je núdzová potreba pitnej vody 30 l na lôžko
denne alebo vo výške minimálnej potreby určenej na uchovanie zdravotníckeho
zabezpečenia.
3/ Celková núdzová potreba vody je určená súčtom núdzovej potreby pre obyvateľstvo
a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.
Čl. 6
Dokumentácia na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou
1) Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre
obyvateľov verejným vodovodom vypracuje dokumentáciu na úseku núdzového
zásobovania v tomto rozsahu:
a) „Plán výdaja núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie“:
b)- prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie
c)- evidencia výdajne úžitkovou vodou a prehľad o kapacite v cisterne úžitkovej vody
a zodpovednej osoby určenej na výdaj vody vo výdajni
d)- evidencia o vydanej balenej pitnej vode
e)- dokumentáciu výdajne balenej pitnej vody..
2) Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená v prílohovej časti
údajového dokumentu subjektu hospodárskej mobilizácie.
Vedenie evidencie o výdaji pitnej vody v obci takýmto spôsobom je v podstate náhradný
spôsob vedenia evidencie pre prípad, že v období krízovej situácie nie je možné používať
výpočtovú techniku.
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Čl. 7
Práva a povinnosti
(1) Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa
harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve.
(2) Krízový štáb je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody na jeden deň a osobu.
Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať a v rozvozový deň
pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej alebo úžitkovej vody na miesto
určené pre odber vody.
(3) Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie balenej pitnej vody, ak ju
spotrebiteľ využíva na iný než dohodnutý účel.
(4) Núdzové zásobovanie pitnou/úžitkovou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou
z odberného miesta verejného vodovodu/príp. vrtu Slaná Voda.
Čl. 8
Požiadavky na kvalitu vody
(1) Pri balenej pitnej vode dohodnutý zásobovateľ/spoločnosť zodpovedá za kvalitu vody.
Čl. 9
Záväzné nariadenie obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov
Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce
z Plánu núdzového zásobovania obec uverejní záväzným nariadením obce, ktoré vyhlási
miestnym rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.
Čl. 10
Záverečné ustanovenia
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo
Víťaze dňa 12.4.2013 uznesením č. 187 /2013.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 30. 4. 2013.
(3) Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vo Víťaze.

Vo Víťaze, dňa 15. 4. 2013

Peter J E N Č A, v. r.
starosta obce

