VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
OBCE MARKUŠOVCE
č. 2/2011
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Vyvesené: 14.12.2011

Účinné od: 29.12.2011

Strana 1 z 4

Obecné zastupiteľstvo na základe §§ 6 ods. 1 § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s § 36 ods. 7 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 a vyhlášky MŽP SR č. 259/2005 Z.z. o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie v
znení neskorších predpisov sa uznieslo na Všeobecnom záväznom nariadení Obce Markušovce
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
§1

a)
b)
c)
d)

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou vodou vykonáva,
práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou
(ďalej
len spotrebiteľ),
spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,
požiadavky na kvalitu vody.
Čl. 2
Zásobovanie vodou v núdzových situáciách
§2

1)
2)

3)

4)

V obci Markušovce je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom s kapacitou
6l/sek, ktorého prevádzkovateľom je obec Markušovce.
Príprava na zásobovanie vodou na obdobie núdzovej situácie je plánovanie a prijímanie
preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, pre subjekty
hospodárskej mobilizácie.
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, deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením
akumulačnej nádrže, vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej
vody obyvateľstvu,
d) kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného
znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,
e) mimoriadnych klimatických podmienok (vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na
výrobu pitnej vody).
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť príslušným orgánom a organizáciám
prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody lehotách v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z.
z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
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§3
Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou
1)

2)

Núdzové zásobovanie pitnou vodou pre obyvateľov organizuje a zabezpečuje obec Markušovce
v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov a iných platných predpisov o civilnej ochrane.
Obec Markušovce zabezpečuje požiadavku núdzového zásobovania pitnou vodou dodaním
požadovaného množstva pitnej vody:
a) variant č. 1:
Rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdaja (výdajní) podľa spracovaného
harmonogramu výdaja v postihnutej časti obce prostredníctvom Podtatranskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti a.s., so sídlom v Poprade.
b) variant č. 2:
Rozvozom balenej pitnej vody do určených miest výdaja (výdajní) prostredníctvom vybratej
spoločnosti s ktorou bude uzatvorená dohoda o dodávke balenej pitnej vody.
c) variant č. 3:
Použitím vody zo studní nachádzajúcich sa na území obce ako zdroj úžitkovej vody a ako zdroj
pitnej vody po vykonaní hygienickej a zdravotnej úpravy vody.
§4
Organizácia núdzového zásobovania

1)

2)
3)

Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa na
základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody, pre variantu č. 1 a 2 :
Výdajňa č. 1: zástavka autobusu Michalská 23
v čase od 7,00 do 8,30 hod.
Výdajňa č. 2: oproti OcÚ Michalská 51
v čase od 9,00 do 10,00 hod.
Výdajňa č. 3: Jareček 10
v čase od 10,30 do 11,30 hod
Výdajňa č. 4 : pri potravinách
Sv.J.Nepomuckého 48
v čase od 12,00 do 13,30 hod.
Výdajňa č. 5: Slovenská 27
v čase od 14,00 do 15,00 hod.
Výdajňa č. 6: Za tehelňou 1
v čase od 15,30 do 16,30 hod.
Forma a kapacita výdaja bude spresnená a jednotlivé odberné miesta aktualizované podľa
potreby krízovým štábom obce na základe skutkového stavu krízovej situácie.
Pre variantu č. 3 platí zabezpečenie núdzového zásobovania svojpomocne zo studní, ktoré
spĺňajú podmienky, v čase 7,00 do 21,00 hod..
§5
Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody

1)

Zásobovaní obyvatelia podľa výdajných miest:
Výdajňa č. 1: obyvatelia ulíc SNP, Komenského, Bystrá, Hornádska a časť Michalskej
Výdajňa č. 2: obyvatelia ulíc Podhradová, Školská, časť Michalskej, Odorínska cesta
Výdajňa č. 3: obyvatelia ulíc Brunské a Jareček
Výdajňa č. 4: obyvatelia ulíc Sv.J.Nepomuckého, Krátka, Banícka, Pod Horou a časť
Slovenskej
Výdajňa č. 5: obyvatelia ulíc Slovenská, Brezová, Poľná
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Výdajňa č. 6: obyvatelia ulíc Železničná a Za tehelňou
Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od
dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj.
Obec určí osobu (predseda krízového štábu obce), ktorá bude zodpovedná za koordináciu
s obvodný úradom v Spišskej Novej Vsi pre zabezpečenie požiadavky potreby pitnej vody
a osobu zodpovednú za koordináciu dodávok vody na území obce s dodávateľom pitnej vody.
§6
Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou
subjektov pôsobiacich na území obce

Právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku potravinárskej
výroby, verejného stravovania a zdravotnícke zariadenia pôsobiace na území obce pitnú vodu si
zabezpečia vlastnými silami vo výdajniach podľa sídla prevádzky resp. zariadenia.
§7
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie
Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 l na osobu/deň,
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
Celková núdzová potreba vody je určená súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo
a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty hospodárskej mobilizácie.
§8
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 Vyhl. MŽP SR č. 259/2005
Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.
V tomto období je potrebné zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj
formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.
§9
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 vody na miesto určené pre odber vody.
3) Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ
využíva na iný než dohodnutý účel.
4) Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou z odberného miesta
verejného vodovodu.
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§ 10
Požiadavky na kvalitu vody
1)
2)

Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou - cisternou nedôjde
k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.
Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.
§ 11
Dokumentácia obce na úseku núdzového
zásobovania pitnou vodou obyvateľov

Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre
obyvateľov verejným vodovodom vypracuje „Plán výdaj núdzového zásobovania pitnou vodou pre
obdobie krízovej situácie“, ktorý musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre splnenie úloh
núdzového zásobovania obyvateľov pitnou vodou.
Tento dokument obsahuje:
a) Plán núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie
b) Prehľad minimálnej spotreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva v obci
Markušovce na prvé tri dni núdzového stavu
Čl. 3
Záverečné ustanovenia
§ 12
1)

2)
3)
4)

Starosta obce do 30 dní po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného nariadenia menuje
zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody zo zamestnancov obce. V prípade ukončenia pracovného
pomeru bude príslušná zodpovedná osoba nahradená inou osobou menovanou starostom obce.
Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce
dňa 1. 12. 2011.
Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia.

Michal Čuchran
starosta obce

