OBEC SMIŢANY, Nám. M. Pajdušáka 50, 052 01 Smiţany

VZN č. 95
Plán
núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej
situácie v obci Smiţany

Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 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 a vyhlášky MŢP SR č. 259/2005
Z. z. o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie v znení neskorších predpisov
vydáva toto VZN.
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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 reţim núdzového zásobovania pitnou vodou
(4) poţiadavky na kvalitu vody
Čl. 2

Zásobovanie vodou v núdzových situáciách
(1) V obci Smiţany je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou verejným
vodovodom, ktorého prevádzkovateľom je firma Podtatranská vodárenská
prevádzková spoločnosť. Celková kapacita verejného vodovodu je 80 l /sek,
celkový počet zásobovaných obyvateľov je cca 8600 .
(2) 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,
(3) Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, ţe dodávky pitnej vody
nebude moţné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania
(cca 30 % súčasnej spotreby) alebo prerušenia dodávky vody z verejného
vodovodu z dôvodu mimoriadnej udalosti:
a) pri ohrození ţivota a zdravia ľudí alebo majetku,
b) pri obmedzení zásobovania vodou
c) pri poruche na verejnom vodovode
d) deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrţe,
vodojemu alebo úpravne pitnej vody a znemoţnením dopravy pitnej vody
obyvateľstvu,
e) kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej
následného
f) znemoţnenia pouţívania na pitné a potravinárskej účely,
g) mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob
surovej vody na výrobu pitnej vody ).
(4) Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a 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.
(5) Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných
miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.
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Čl. 3
Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.
Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou
verejného vodovodu je v obci vyuţiteľný variant:
1/ Obec Smiţany nedisponuje vlastnou cisternovou súpravou na pitnú vodu, avšak
cestou Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti rozvozom pitnej vody v
cisterne do určeným miest výdaja (výdajní) podľa spracovaného harmonogramu
výdaja je moţné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody všetkým obyvateľom v
postihnutej časti obce alebo do celej obce.
2/ Rozvozom balenej pitnej vody spoločnosťou, ktorá bude vybratá a s ktorou bude
následne uzatvorená zmluva o dodávke balenej pitnej vody priamo do výdajní pitnej
vody v postihnutých lokalitách.
3/ Pouţitím vody zo súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly
vody. Tieto môţu slúţiť ako zdroj pitnej vody, prípadne ako zdroj úţitkovej vody.

Čl. 4
Organizácia núdzového zásobovania
1. Určenie výdajní pitnej vody
1.1
Na zabezpečenie núdzového zásobovania počas prvých troch dní, z hľadiska
hustoty obyvateľov, sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne
pitnej vody:
Výdajňa č. 1: parkovisko pri Obecnom úrade, Nám. M. Pajdušáka 50
Výdajňa č. 2: parkovisko pri Kultúrnom dome, Tatranská 87
Výdajňa č. 3 : kaštieľ
Výdajňa č. 4: areál ZŠ Zelená ulica
Výdajňa č. 5: areál ZŠ Komenského ulica
1.2. Forma, kapacita a čas výdaja bude spresnená krízovým štábom obce. Na
základe skutkového stavu krízovej situácie budú počty odberných miest
aktualizované podľa potreby.
1.3. Zásobovanie zo studní, ktoré budú spĺňať podmienky, bude prebiehať
svojpomocne.
2. Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:
Výdajňa č. 1: parkovisko pri Obecnom úrade, Nám. M. Pajdušáka 50
zodpovedná osoba za výdaj pitnej vody: ..............................
obyvatelia ulíc : Lipová, Agátová, Krátka, Topoľová, Javorová, Brezová,
Mojmírova, Nám. M. Pajdušáka, Nálepkova, Smreková
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Výdajňa č. 2: parkovisko pri Kultúrnom dome, Tatranská 87
zodpovedná osoba za výdaj pitnej vody: ..............................
obyvatelia ulíc: Tatranská, Podjavorinskej, Staničná, Rázusova, Jesenského, Ruţová
Sládkovičova, Jahodová, Hollého, Štúrova, Kukučínova, Majkuta, Nová, Brusník
Výdajňa č. 3 : Kaštieľ
zodpovedná osoba za výdaj pitnej vody: ..............................
obyvatelia ulíc: Tomášovská, Záhradky, Jabloňová, Slovenského raja, Za kaštieľom,
Maša, Košiarny brieţok
Výdajňa č. 4: areál ZŠ Zelená ulica
zodpovedná osoba za výdaj pitnej vody: ..............................
obyvatelia ulíc: Mlynská, Zelená, Bystrá, Poľná, Štrkovec, Za mostom, Hornádska,
Vrbová, Stredná, Rybníky, Veterná, Lúčna
Výdajňa č. 5: areál ZŠ Komenského ulica
zodpovedná osoba za výdaj pitnej vody: ..............................
obyvatelia ulíc: Iliašovská, Pribinova, Okruţná, Štefánikova, Hviezdoslavova,
Nábreţná, Komenského
3. Určenie zodpovedných zástupcov obce
a/ Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ : Ing. Miroslav Malina
b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: RNDr. Mojmír Kandrík
4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov
pôsobiacich na území obce. ( Potravinárska výroba a stravovacie zariadenia)
Na území obce pôsobí:
Pitnú vodu v mnoţstve v litroch si zabezpečujú vlastnými silami vo výdajni podľa
obvodu.
Subjekt

Osôb
min a max

Technológia Min.

ZŠ Komenského
ZŠ Zelená
MŠ Komenského
MŠ Ruţová
MŠ Zelená

Max Výdajňa Vlastná studňa
č. 5
č. 4
č. 5
č. 2
č. 1
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nie
nie
nie
nie
nie

5. Obdobie núdzového zásobovania
Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec
stanoví obdobie núdzového zásobovania a mnoţstvá dodávanej pitnej vody podľa
Vyhl. MŢP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou
vodou normálnym spôsobom.
V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz pouţívania potnej vody na iné účely a riešiť aj
formu dodávky úţitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

Čl. 5

Práva a povinnosti
(1) Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa
harmonogramu rozvozu v dohodnutom mnoţstve
(2) Krízový štáb je povinný určiť odberové mnoţstvo pitnej vody na jeden deň
a osobu. Spotrebiteľ má právo určené mnoţstvo pitnej vody odobrať a
v rozvozový deň pristaviť si vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na
miesto určené pre odber vody.
(3) Zásobovateľ zníţi prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju
spotrebiteľ vyuţíva na iný neţ dohodnutý účel.
(4) Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou z
odberného miesta verejného vodovodu..
Čl. 6

Poţiadavky na kvalitu vody
(1) Zásobovateľ zodpovedá za to, ţe pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternou nedôjde k zníţeniu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky
podmienky na kvalitu vody.
(2) Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu uţ odobratého mnoţstva pitnej vody.
Čl. 7

Obdobie núdzového zásobovania
Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec
stanoví obdobie núdzového zásobovania a mnoţstvá dodávanej pitnej vody podľa
Vyhlášky MŢP SR č. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou
vodou normálnym spôsobom. V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz pouţívania
pitnej vody na iné účely a riešiť aj formou dodávky úţitkovej vody na sociálne
a hygienické účely.
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Čl. 8

Záväzné nariadenia obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov
Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou
vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania obec vyhlási miestnym rozhlasom a
zverejní písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.
Čl. 9

Záverečné ustanovenia
1/ Všeobecne záväzné nariadenie obce Smiţany č. 95 /2011 bolo schválené
Obecným zastupiteľstvom dňa 3.11.2011 uznesením č. 111/12/2011
2/ Účinnosť nadobúda 15. dňom po schválení dňa 18.11.2011
3/ Zmeny a doplnky moţno vykonať len všeobecne záväzným nariadením.
Zverejnené na vývesnej tabuli dňa 17.10.2011
Zvesené dňa : 21.11.2011

...................................
Ing. Michal Kotrady
starosta obce
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