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VZN č.1/2014/1 nadobúda účinnosť od 19.03.2014
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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 MŽP SR č. 259/2005 Z.z. o zásobovaní vodou na obdobie
krízovej situácie v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto:

VŠEOBECNOM ZÁVÄZNOM NARIADENÍ
OBCE LENARTOVCE
číslo: 1/2014/1

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v období krízovej situácie
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Čl. 1

Úvodné ustanovenia
§1
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 núdzových situáciách
§2
(1) V obci Lenartovce je toho času je vybudovaný verejný vodovod.
(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, že dodávky pitnej vody nebude
možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania (cca 30 % súčasnej
spotreby) :
z dôvodu mimoriadnej udalosti:
a) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
b) pri obmedzení zásobovania vodou
c) pri poruche na verejnom vodovode
d) kontaminácie pitnej vody na zdrojoch pitnej vody a jej následného znemožnenia
požívania na pitné a potravinárske účely,
e) mimoriadnych klimatických podmienok
3. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách v zmysle § 32
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
4. Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami
alebo inými prepravnými prostriedkami.
5, Obec nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu.
6,. Dovoz pitnej vody je možný na základe objednávky cisternami od Stredoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a.s., pracovisko Rimavská Sobota.
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prevádzkovej

Čl. 3
Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.
§3
Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného
vodovodu je v obci odber pitnej vody z určeného miesta obyvateľmi na vlastné náklady:
1. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 10 litrov na osobu/deň,
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
2. Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo a
núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.
3. Obec určí počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto dislokácie.
4. Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od
dodávateľa a zabezpečia jej nerušivý a pokojný výdaj.
5. Obec taktiež určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a zabezpečenie
požiadaviek na pitnú vodu a za koordináciu dodávok vody na území obce s dodávateľom
pitnej vody.

Čl. 4
Organizácia núdzového zásobovania
§4
Určenie výdajní pitnej vody
(1) Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty
obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej
vody: - Základná škola s materskou školou.
- Obecný úrad
- Zdravotné stredisko
- Rómská osada
- Na konci obce smerom na Vlkyňu
(2) Forma 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) Výdajňa pitnej vody bude vytvorená v Základnej škole s materskou školou, na ulici
Hlavná 30 a 35 Lenartovce, kde bude určená osoba zodpovedná za výdaj vody
v dohodnutom určenom čase.
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§5
Zodpovedné osoby pri vydávaní vo výdajniach budú určení menovacím dekrétom obce
Lenartovce.
§6
Určenie zodpovedných zástupcov obce
a/ Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ : starosta obce
b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: riaditeľ ZŠsMŠ, pracovník OcÚ
§7
Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území
obce.
Na území obce Lenartovce nepôsobia subjekty, ktoré by boli ohrozené dodávkou pitnej body
v prípade vyhlásenie núdzového zásobovania pitnou vodou.
§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 zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely.

Čl. 5

Práva a povinnosti
§9
(1) Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa
harmonogramu 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 určený 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 z určeného odberného miesta.
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Čl. 6

Požiadavky na kvalitu vody
§ 10
(1) 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.
(2) Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.
Čl. 7

Obdobie núdzového zásobovania
§ 11
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.
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, Zmeny a doplnky možno vykonať len všeobecne záväzným nariadením po schváleným
obecným zastupiteľstvom.

Ján Rákoši
starosta obce
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PREHĽAD
o vydanej pitnej vode
dňa:........................................
Por. Meno
číslo Priezvisko

Bydlisko
ulica, č. domu
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Množstvo
pitnej vody

Podpis
prevzatia

Prehľad minimálnej potreby pitnej vody
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v obci Lenartovce
na prvé 3 dni núdzového stavu

subjekt
Výdajňa č. 1

počet
zásobovaných
osôb /
1000

množstvo
pitnej vody
v 1. deň (l)
-

množstvo
pitnej vody
v 2. deň (l)
5000

množstvo množstvo
pitnej vody pitnej vody
v 3. deň (l) v nasl. dni
5000

Celkom
1000
5000
5000
Pozn. potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v §3 ods. 4 Vyhl. 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

a) množstvo pitnej vody balenej á 5l
subjekt

počet
zásobovaných
osôb /

množstvo
balení
v 1. deň (ks)

množstvo
pitnej vody
v 2. deň

množstvo množstvo
pitnej vody pitnej vody
v 3. deň
v nasl. dni

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

7

