VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 21/2016

O PODROBNOSTIACH ZÁSOBOVANIA PITNOU
VODOU OBYVATEĽSTVA V OBDOBÍ KRÍZOVEJ
SITUÁCIE NA ÚZEMÍ OBCE DÚBRAVY

Všeobecne záväzne nariadenie č. 21/2016 podrobnostiach zásobovania pitnou vodou
obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Dúbravy

Obecné zastupiteľstvo v Dúbravách na základe §11 odsek 4 písm. g) s použitím § 4 odseku
3 písm. h a n) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v súlade so
zákonom č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení § 31 odseku 5 citovaného
zákona a v znení Vyhlášky č.259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní
pitnou vodou v období krízovej situácie v jej platnom znení vydáva toto

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DÚBRAVY

č. 21/2016

O PODROBNOSTIACH ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU
OBYVATEĽSTVA V OBDOBÍ KRÍZOVEJ SITUÁCIE NA ÚZEMÍ
OBCE DÚBRAVY
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje postup a činnosti obce Dúbravy pri
vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie na úseku

núdzového zásobovania pitnou vodou a upravuje formu a obsah u uplatňovania
požiadavky obce pri zabezpečovaní dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo, FO a PO na
území obce.
2. Účelom tohto nariadenia je v mierovej situácii prijímať na úrovni obce opatrenia, riadiť
a koordinovať činnosť v plnení úloh pri dodávke a zásobovaní obyvateľov pitnou vodou
na prvé tri dni obdobia krízovej situácie.

Čl. 2
Základné pojmy
1. Krízová situácia – v zmysle čl.1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o
bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového

stavu je obdobie, počas ktorého je bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť
štátu a ústredné
orgány za splnenie zákonných podmienok tento stav vyhlasujú s
cieľom riešiť tento stav.
2. Príprava na zásobovanie pitnou vodou na obdobie krízovej situácie – je plánovanie
a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre
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obyvateľov, subjekty hospodárskej mobilizácie, ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné
zložky a ostatné zložky.
3. Preventívne opatrenia na zabezpečenie dodávky pitnej vody – sú výsledkom
analýzy súčasného stavu zásobovania pitnou vodou a vyhodnotenia bezpečnostných
rizík a ohrození.
4. Núdzové zásobovanie pitnou vodou – prijatie plánovaných opatrení na dodávku
balenej pitnej vody pre obyvateľov v 1. deň krízovej situácie alebo dovozu pitnej vody
cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami a to pri:
- prerušení dodávok pitnej vody z verejného vodovodu
- nemožnosti dodávky pitnej vody verejným vodovodom.
5. Vodný zdroj na núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie určí
subjekt hospodárskej mobilizácie zabezpečujúci zásobovanie pitnou vodou.

Čl. 3
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1. V znení § 32 odsek 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach, môže prevádzkovateľ prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného

vodovodu a tiež odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie z dôvodu:


mimoriadnej udalosti,



pri poruche na verejnom vodovode alebo kanalizácie,




pri ohrození života, zdravia ľudí alebo majetku,
pri vykonávaní opráv, údržby a revíziách na uvedenom zariadení,



pri obmedzovaní zásobovania pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody a to:
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%
2. OPATRENIA
 Regulačný stupeň č. 1 - Zakazuje sa používanie vody z verejného vodovodu na:
a) polievanie záhrad a iných zelených plôch, polievanie cestných komunikácií
a priľahlých plôch, ihrísk, klzísk a iných priestorov,
b) umývanie motorových vozidiel a prevádzkových mechanizmov s výnimkou
dopravných prostriedkov používaných na zdravotnícke a potravinárske účely,
c) napúšťanie a dopĺňanie bazénov.
 Regulačný stupeň č. 2
a) obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu len na pitné účely a na technológie,
kde je použitie pitnej vody normatívne predpísané resp. predpísané rozhodnutiami
orgánov štátnej správy,

Všeobecne záväzne nariadenie č. 21/2016 podrobnostiach zásobovania pitnou vodou
obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Dúbravy

b) vyhlásiť obmedzenie dodávky pitnej vody priemyselným a ostatným odberateľom.
Jedná sa hlavne o veľkých odberateľov vody,
 Regulačný stupeň č.3
a) zabezpečiť presmerovanie vody z prevádzkyschopných zdrojov pomocou
zokruhovaných častí skupinového vodovodu do postihnutých oblastí,
b) v priemyselných závodoch obmedziť dodávku pitnej vody, uprednostniť
v zásobovaní vodou subjekty hospodárskej mobilizácie,
c) zabezpečiť rozvoz pitnej vody.
3. Pri zníženej dodávke vody z verejného vodovodu platia opatrenia na obmedzenie
používania pitnej vody, ako zákaz polievať záhrady, ihriská a verejné priestranstvá,
umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a zníženie dodávky pitnej vody pre rozhodujúcich
odberateľov. O tejto mimoriadnej situácii a prijatými opatreniami zo strany obce, budú
obyvatelia včas oboznámení prostredníctvom miestneho rozhlasu.
4. V takýchto prípadoch je povinný prevádzkovateľ a dodávateľ vody oznámiť čas
obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

Čl. 4
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie na území Obce Dúbravy
1. Núdzové zásobovanie vodou vyhlasuje obec v prípade nemožného alebo mimoriadne
sťaženého núdzového zásobovania pitnou vodou.
2. Dodávka vody v tomto režime je na úrovni minimálnej potreby pitnej vody. Minimálna

potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 litrov na osobu na deň, v mimoriadne
nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu na deň.
3. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu
zabezpečuje obec. Obec v tomto režime zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj pre
právnické a fyzické osoby, ktoré sú svojou činnosťou napojené na zásobovanie
obyvateľstva potravinami, na verejné stravovanie obyvateľstva a detí v školskej jedálni.
4. Obec Dúbravy zabezpečuje požiadavku núdzového zásobovania pitnou vodou u
dodávateľa vody Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Banská Bystrica.
5. Požadované množstvá pitnej vody budú dodané na určené stanovište výdajne pitnej
vody:
- na 1. deň krízovej situácie obec pre obyvateľov zabezpečí v plastových fľašiach,
- v cisternách s dostatočnou kapacitou pitnej vody alebo iných prepravníkoch na pitnú
vodu na ďalšie dni krízovej situácie.
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Čl. 5
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1. 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.
2. Celková núdzová potreba vody je určená súčtom núdzovej potreby vody pre
obyvateľstvo a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty hospodárskej mobilizácie.
3. Obec určí výdajňu pitnej vody a osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody
od dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj.
4. Obec taktiež určí osobu /predseda krízového štábu obce/, ktorá bude zodpovedná za
koordináciu s Okresným úradom v Detve pre zabezpečenie požiadavky potreby pitnej
vody a osobu zodpovednú za koordináciu dodávok vody na území obce s dodávateľom
pitnej vody.

Čl. 6
Dokumentácia obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou obyvateľov
1. Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre

2.

3.
4.
5.

obyvateľov verejným vodovodom vypracuje „Plán výdaja 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) Prílohu č. 1 - „Plán núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie
krízovej situácie“,
b) Prílohu č. 2 - prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie,
c) Prílohu č. 3 - evidencia výdajní pitnej vody a prehľad o kapacite v cisternách pitnej
vody a zodpovedných osobách určených na výdaj vody vo výdajniach,
d) Prílohu č. 4 - prehľad o vydanej pitnej vode,
e) Dokumentáciu výdajní pitnej vody.
Dokumentáciu výdajne pitnej vody tvorí zoznam odberateľov pitnej vody, prehľad o
vydanej pitnej vode a harmonogram výdaja vo výdajni pitnej vody.
Dokumentáciu pre núdzové zásobovanie pitnou vodou vedie obec ako samostatnú
dokumentáciu, ktorú podľa potreby aktualizuje.
Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená v prílohovej časti
údajového dokumentu subjektu hospodárskej mobilizácie.
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Čl. 7
Spoločné ustanovenia
1. Na území obce vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou situáciou predseda
krízového štábu, ktorým je starosta obce.
2. Informácie pre obyvateľov sa vykonávajú prostredníctvom obecného rozhlasu,
oznámením na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1. Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 21.07.2016
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie obce Dúbravy č. 21/2016 o podrobnostiach

zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce
Dúbravy prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
06.07.2016 Uznesením č. 47/16.

V Dúbravách, dňa 06.07.2016

Elena Grňová
starostka obce Dúbravy
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Príloha č. 1
PLÁN
núdzového zásobovania pitnou vodou
v období krízovej situácie v obci Dúbravy

1.

2.

3.

4.

I. Zhodnotenie situácie
Obec Dúbravy zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého
prevádzkovateľom je Obec Dúbravy. Celková kapacita verejného vodovodu je 2
litre/sek, celkový počet zásobovaných je 928 obyvateľov.
Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku:
a) deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu
alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,
b) kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej
následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,
c) mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej
vody na výrobu pitnej vody).
Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody
u všetkých obyvateľov obce a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie pre 928
obyvateľov na celom území obce.
Súčasne je v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným
vodovodom v obci ohrozená aj:
a) Školská jedáleň pri materskej škole v Dúbravách, ktoré zabezpečuje stravovanie
žiakov a obyvateľov
b) COOP Jednota spotrebné družstvo, Krupina (predajňa v Dúbravách a na Hradnej)
c) Mravec a synovia, s.r.o. – pekáreň a predajňa potravín.

II. Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.
1. Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného
vodovodu je v obci využiteľný variant:
a) zabezpečením pitnej vody v cisternách do určeného miesta výdaja. Obec Dúbravy
nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu resp. zásobníkov pitnej
vody a na základe spracovaného harmonogramu výdaja musí obec v priebehu dňa
zabezpečiť cisternu od Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Banská
Bystrica na výdaj pitnej vody všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce resp. na
celom území obce.
b) rozvozom balenej pitnej vody do lokalít v obci resp. celej obce. Pitnú vodu na
základe objednávky dodá dodávateľ priamo do výdajne pitnej vody alebo dopravu
zabezpečí obec.
c) použitím súkromných vodovodov
po vykonaní veterinárnej, zdravotnej
a hygienickej kontrole.
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III. Organizácia núdzového zásobovania
1. Určenie výdajní pitnej vody
Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa na základe vyhodnotenia situácie
určuje nasledovná výdajňa pitnej vody:
Výdajňa č. 1: Obecný úrad Dúbravy, Dúbravy č. 196, pre 928 zásobovaných osôb z objednanej
cisterny alebo pitnej vody balenej.
2. Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:
Výdajňa č. 1: obyvatelia obce, za výdaj zodpovedá Bc. Katarína Janoková,
3. Určenie zodpovedných zástupcov obce
a/ Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ: Elena Grňová,
b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: Elena Grňová,
4. 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. 259/2005 Z. z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom.
V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formu
dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.
IV. 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.
V. Prílohy
V tejto časti obec uloží zmluvy, Menovacie dekréty, zoznamy zásobovaných obyvateľov obce,
zoznam subjektov v obci, ktoré vykonávajú činnosť pre obyvateľstvo obce a druhopisy
dokumentácie výdajní pitnej vody.
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Príloha č. 2

Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní
obyvateľstva
v obci Dúbravy na prvé 3 dni núdzového stavu
a) množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou
subjekt
Výdajňa č. 1

Celkom:
Poznámka:

počet
zásobovaných
osôb /
928

množstvo
pitnej vody
v 1. deň (l)
6500

množstvo
pitnej vody
v 2. deň (l)
6500

množstvo
pitnej vody
v 3. deň (l)
6500

množstvo
pitnej vody
v nasl. dni
7450

928
6500
6500
6500
7450
potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v §3 ods. 4 Vyhláška č.259/2005 Z. z.
pre subjekty na úseku stravovania a pekárenskej výroby sa určí z množstva dennej
produkcie stravných dávok alebo požadovaného množstva pekárenských výrobkov

b) množstvo pitnej vody balenej á 5 l
subjekt
Výdajňa č. 1

Celkom:
Poznámka:

počet
zásobovaných
osôb /
928

množstvo
balení
v 1. deň (ks)
928

množstvo
pitnej vody
v 2. deň
-

množstvo
pitnej vody
v 3. deň
-

množstvo
pitnej vody
v nasl. dni
-

928
928
Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou balenou je potrebné mať zmluvne zabezpečenú
dodávku od veľkoobchodu, predajne alebo iného dodávateľa.
Množstvo balení sa prepočíta podľa obsahu balenia.
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Dúbravy
Príloha č. 3

Prehľad o výdajniach pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v obci Dúbravy

Výdajňa
č.
1

Dislokácia
Dúbravy

Poznámka:

Kapacita
zásobníka
pitnej vody

Počet
zásobovaných
osôb
928

Druh zásobníka

Určená pre obyvateľstvo
ulíc, m. č. ,
Územie Dúbravy

Množstvo 6500 litrov je množstvo pre prvé tri dni núdzového zásobovania obyvateľstva.

Čas
výdaja
od-do

Výdaj vody
zabezpečí

Príloha č. 4
PREHĽAD

o vydanej pitnej vode
dňa:........................................
Por. Meno
číslo Priezvisko

Bydlisko
č. domu

Množstvo
pitnej vody

Podpis
Prevzatia
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Príloha č. 5

Obecný úrad Dúbravy, 962 12 Dúbravy 196
Evidenčné číslo:

MENOVACÍ DEKRÉT
Podľa § 3, ods. 1, písm. a) vyhlášky MV SR č. 201/2002 Z. z. o zabezpečovaní organizovania
štábu civilnej ochrany a jednotiek civilnej ochrany a o zabezpečovaní záchranných,
lokalizačných a likvidačných prác a § 16, odst. 3 ( ods. 11 ) zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

MENUJEM
.....................................................
do funkcie
člena núdzového zásobovania pitnou vodou pre
obecný úrad a obec Dúbravy

Vašou povinnosťou bude zabezpečovať úlohy spojené s ochranou života, zdravia, majetku
občanov v prípade mimoriadnych situácií v obci Dúbravy.

V Dúbravách, dňa ..................
.......................................................
Elena Grňová
starosta obce Dúbravy

Súhlasím: ................................

