Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnom Kubíne na základe pôsobnosti podľa § 6 ods. 1 a § 11
ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
a doplnkov a v súlade s § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch
a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001Z.z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov pre územie obce Vyšný Kubín
vydáva

Všeobecné záväzné nariadenie obce Vyšný Kubín č. 01/2015
o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej
situácie
Článok l
PÔSOBNOSŤ OBCE
1. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu obce
organizuje a zabezpečuje obec1.
2. Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj právnickým osobám alebo fyzickým osobám,
ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku potravinárskej výroby, verejného
stravovania a zdravotníctva pôsobiacich na území obce a v prospech obyvateľstva obce.
3. Obec uplatňuje požiadavky na dodávku pitnej vody pre núdzové zásobovanie u dodávateľa
pitnej vody.
Článok 2
ORGANIZÁCIA NÚDZOVÉHO ZÁSOBOVANIA OBYVATELSTVA PITNOU
VODOU

1. Obec vypracuje pre obdobie krízovej situácie „Plán núdzového zásobovania obyvateľstva
pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie“ (ďalej len „plán núdzového zásobovania pitnou
vodou“) na dobu prvých troch dní krízovej situácie a pre nasledovné obdobie v limitoch
stanovených osobitným predpisom2.
2. Úhrnné denné množstvo požadovanej pitnej vody obec predloží dodávateľovi pitnej vody
cestou okresného úradu v územnom obvode, ktorého sa obec nachádza. Súčasne
s požiadavkou na dodávku pitnej vody predloží informácie o:
a.) spôsobe zabezpečenia obyvateľstva pitnou vodou v prvých troch dňoch krízovej situácie,
b.) mieste výdaja pitnej vody (ďalej len „výdajňa pitnej vody“),
c.) kapacite zásobníkov pitnej vody alebo cisterny na pitnú vodu vo výdajni pitnej vody,
d.) určení zástupcu obce, ktorý prevezme od dodávateľa pitnú vodu v mieste výdaja.
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§ 4 ods. 3 písm. g/ zákona SNR č. 369/1991 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 a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach.
2
§ 3 ods. 4 vyhl. č. 259/2005 Z.z.

3. Spôsob zabezpečenia dodávok pitnou vodou môže byť realizovaný:
a.) rozvozom pitnej vody v cisternách alebo
b.) rozvozom balenej pitnej vody do výdajní pitnej vody.
4. Výdajňu pitnej vody obec vymezí ulicou a číslom popisným najbližšej označenej stavby
(objektu) a spravidla určí počet postihnutého obyvatelstva v obci. Súčasne určí čas a
harmonogram výdaja pitnej vody obyvatelstvu.
5. Obec určí do výdajne pitnej vody osobu, ktorá zabezpečí výdaj pitnej vody obyvateľstvu
v stanovených limitoch.
6. Núdzové zásobovanie obyvateľstva balenou pitnou vodou musí mať obec zmluvne
zabezpečenú dodávku balenej pitnej vody.
Článok 3
DOKUMENTÁCIA OBCE NA ÚSEKU NÚDZOVÉHO ZÁSOBOVANIA PITNOU
VODOU
1. Dokumentáciu obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou tvorí:
a.) plán núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie,
b.) prehľad potreby pitnej vody obyvateľstvu,
c.) evidencia výdajní pitnej vody a prehľad o zásobníkoch pitnej vody,
d.) evidencia o vydanej pitnej vode obyvateľstvu,
e.) dokumentácia výdajne pitnej vody.
2. Vzory dokumentov podľa odseku 1 sú uvedené v prílohách č. 1 až 4.
3. Dokumentácia pre núdzové zásobovanie je vedená v prílohovej časti údajového dokumentu
subjektu hospodárskej mobilizácie. Vedenie evidencie v obci podľa príloh je náhradný spôsob
vedenia evidencie ak v obci nie je možné využiť programový prostriedok jednotného
informačného systému hospodárskej mobilizácie, alebo ak v období krízovej situácie nie je
možné používať výpočtovú techniku.
4. Dokumentáciu výdajne pitnej vody tvorí zoznam odberateľov pitnej vody, prehľad o
vydanej pitnej vode a harmonogram výdaja pitnej vody výdajne pitnej vody.
Článok 4
ORGANIZÁCIA NÚDZOVÉHO ZÁSOBOVANIA PITNOU VODOU
1. Určenie výdajní pitnej vody:
Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé 3 dni z hľadiska hustoty obyvatelstva sa na
základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:

Výdajňa č. 1: pohybom cisterny po obci a to časť:
- dolný koniec obce - ulica smerujúca k budove školy číslo. 135 a reštaurácie Bar u Orla
budova, Balková Jana, rodinný dom č. 132
Výdajňa č. 2: pohybom cisterny po obci a to časť:
- stred obce - priestor pri budove Jednoty č. 42 a budove Zemianskej kúrie č. 35
Výdajňa č. 3: pohybom cisterny po obci a to časť:
- horný koniec obce - časť „Pod Skalami“ priestor za autobusovou zastávkou v smere Dolný
Kubín – Malatiná, nachádzajúcej sa na hornom konci obce
Výdajňa č. 4: pohybom cisterny po obci a to časť:
- časť pod Leštinami, pri existujúcej elektrickej trafostanici, koniec katastra Vyšný Kubín
Kapacita cisterny je 11m3. Pohyb cisterny bude oznámený vopred miestnym rozhlasom.
Forma výdaja:
a.) odber od cisterny samotnými obyvateľmi
b.) rozvozom balenej pitnej vody do domácností. Pitnú vodu zabezpečiť priamym nákupom
z predajne potravín. Táto alternatíva je výnimočná, prakticky neprichádza do úvahy.
c.) použitím súkromných studní po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej kontroly.
2. Osoby zodpovedné za výdaj:
Výdajňa č. 1: zodpovedá starosta obce, resp. zástupca starostu obce.
- ulica smerujúca k budove školy číslo. 135 a reštaurácie Bar u Orla budova, Balková Jana,
rodinný dom č. 132
Výdajňa č. 2: zodpovedá starosta obce, resp. zástupca starostu obce.
- priestor pri budove Jednoty č. 42 a budove Zemianskej kúrie č. 35
Výdajňa č. 3: zodpovedá starosta obce, resp. zástupca starostu obce.
- časť „Pod Skalami“ priestor za autobusovou zastávkou v smere Dolný Kubín – Malatiná,
nachádzajúcej sa na hornom konci obce
- Výdajňa č. 4: zodpovedá starosta obce, resp. zástupca starostu obce.
- časť pod Leštinami, pri existujúcej elektrickej trafostanici, koniec katastra Vyšný Kubín
3. Zodpovedné osoby – zástupcovia obce:
a.) pre koordináciu a spoluprácu s Okresným uradom Dolný Kubín – starosta obce, resp.
zástupca starostu obce
b.) pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody Oravskou vodárenskou spoločnosťou,
prevádzka Dolný Kubín – starosta obce, resp. zástupca starostu obce.
4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území
obce:
Na území obce pôsobí:
- základná škola s materskou školou

- reštaurácia Bar u Orla, Balková Jana
Zásobovanie je z verejného vodovodu. V prípade núdzového zásobovania je možné základnú
a materskú školu, ako aj školskú jedáleň, a reštauráciu zásobovať: cisternou (výdajňa č. 1).
5. Obdobie núdzového zásobovania
Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec stanoví
obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanejm 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.
Dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely v prevažnej časti obce riešiť vodou
z lesných prítokov do leštinského a jasenovského potoka a rozvozom tejto vody prostriedkami
obce, prípadne z vlastných studní (po úprave).
Článok 5
ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE PRE NÚDZOVÉ ZÁSOBOVANIE OBYVATEĽOV
1. Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce
z plánu núdzového zásobovania obec uverejní týmto záväzným nariadením, ktoré vyhlási
miestnym rozhlasom, vyvesí na úradnej tabuli písomnou formou a na webovej stránke obce.
Článok 6
PRÍLOHY
1. V tejto časti obec uloží zmluvy, menovacie dekréty, zoznamy zásobovaných obyvateľov
obce, zoznam subjektov v obci, ktoré vykonávajú činnosť pre obyvatelstvo obce a druhopisy
dokumentácie výdajne pitnej vody.
Článok 7
ÚČINNOSŤ
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením č. 05/01/2015 dňa
22.01.2015, nadobúda účinnost dňom 01.01.2015.
2. Dňom účinnosti tohto VZN stráca platnosť Všeobecne záväzné č.2/2010 o podrobnostiach
zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Vyšný Kubín zo
dňa 15.03.2010.
Vo Vyšnom Kubíne, dňa 02.01.2015

………………………….
Viera Juráková
starostka obce
Vyvesené dňa: 02.01.2015
Zvesené dňa : 21.01.2015

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2015

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v krízových situáciách
Regulačné stupne dodávky pitnej vody:
Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení
regulačných stupňov podľa § 32 ods. 1 písmeno f) zákona 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z.
o regulácii v sieťových odvetviach.
Pri obmedzení dodávky pitnej vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej
dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku:
- poklesu výdatnosti vodných zdrojov najmä vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok
- vyradenia vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky
- zničenia dôležitých úsekov vodovodnej sieti
Dodávka pitnej vody sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve:
K prerušeniu dodávky pitnej vody dochádza v dôsledku:
- vyradenia kľúčových vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky
- zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody
Regulačný stupeň č. 1:
Regulačný stupeň platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 15%
oproti odporúčanej výdatnosti alebo k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky.
Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje vodovodnou sieťou v zníženom množstve dosahujúcom
85% súčasnej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej
vody na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie
áut.
Regulačný stupeň č. 2
Regulačný stupeň platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 30%
oproti odporúčanej výdatnosti alebo k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky.
Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje vodovodnou sieťou v zníženom množstve dosahujúcom
70% súčasnej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej
vody na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, na umývanie
áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim odberateľom (§1
ods. 2 vyhl. MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových
poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií.)
Regulačný stupeň č. 3
Regulačný stupeň platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 70%
oproti odporúčanej výdatnosti alebo k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov
z prevádzky alebo k zničeniu dôležitých úsekov vodovodnej sieti.
Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje vodovodnou sieťou v zníženom množstve dosahujúcom
30% súčasnej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej
vody na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, na umývanie

áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim odberateľom,
a opatrenia určujúce čas dodávky pitnej vody vodovodnou sieťou.
Analýza núdzového zásobovania pitnou vodou:
Núdzové zásobovanie pitnou vodou (§36 ods. 9 písm. a) zákona č. 442/2002 Z.z.) je spôsob
dodávky pitnej vody, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej
potreby pitnej vody.
Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 litrov na
osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac na
tri po sebe nasledujúce dni.
Pre organizácie zdravotníckeho zabezpečenia je núdzové zásobovanie pitnej vody 30
litrov na lôžko a deň.
Pre subjekty HM, ktoré zabezpečujú chov hospodárskych zvierat, je minimálna potreba
pitnej vody na deň a kus:
1 až 5 litrov pre dojnice
1 až 2 litre pre hovädzí dobytok nad 2 roky veku
8 litrov pre hovädzí dobytok a až 2 ročný
5 litrov pre hovädzí dobytok do 1 roku veku
5 litrov pre prasnice
1,5 litra pre ošípané s hmotnosťou 7 až 35 kilogramov
3 litre pre ošípaných vo výkrme
0,25 litra pre nosnice
0,07 litra pre brojlery a kurčatá
2 litre pre ovce
1 liter pre jahňatá
Dávky pitnej vody sú určené najviac na tri po sebe nasledujúce dni, po tomto období sa
zvyšujú najmenej o 20%.
Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou sa dodávka pitnej vody zabezpečuje zo zariadení,
ktorými sú najmä úpravne pitnej vody, vodojem, hydrant, alebo vodný zdroj určený na
núdzové zásobovanie pitnou vodou. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje rozvozom
cisternami.
Za vodné zdroje na núdzové zásobovanie pitnou vodou sa určujú najmä vodné zdroje
podzemných vôd s gravitačnou dopravou vody, ktoré sú bez nároku na el. energiu a úpravu
vody, okrem hygienického zabezpečenia pitnej vody.
Prehľad dopravných prostriedkov a mechanizmov využiteľných na zásobovanie pitnou
vodou a na riešenie KS:
CAS striekačka – 1ks

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2015

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

množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou

subjekt

Výdajňa č. 1
Výdajňa č. 2
Výdajňa č. 3
Výdajňa č. 4

Celkom:
Poznámka:

-

počet
zásobovaných
osôb
150
350
160
60

množstvo
pitnej vody
v 1.deň (l)
450
1050
480
180

množstvo
pitnej vody
v 2. deň (lt)
450
1050
480
180

množstvo
pitnej vody
v 3. deň (l)
450
1050
480
180

množstvo
pitnej vody
v nasl. dni
225
525
240
90

720
2160
2160
2160
1080
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.

množstvo pitnej vody balenej á 5l

subjekt

Výdajňa č. 1
Výdajňa č. 2
Výdajňa č. 3
Výdajňa č. 4

Celkom:
Poznámka:

počet
zásobovaných
osôb
150
350
160
60

množstvo
množstvo
množstvo
množstvo
balení
v 1. balení
v 2. balení
v 3. pitnej vody
deň (ks)
deň (ks)
deň (ks)
v nasl. dni
150
350
160
60

720
720
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.

Prehľad o výdajniach pitnej vody pri núdzovom zásobovaní
obyvateľstva v obci Vyšný Kubín
Výdajň
a č.

Dislokácia

1.

Obec Vyšný
Kubín

2.

Obec Vyšný
Kubín
Obec Vyšný
Kubín
Obec Vyšný
Kubín

3.
4.

Kapacita
zásobník
a pitnej
vody
200

Počet
zásobovan
ých osôb

Druh
zásobník
a

Určené pre
obyvateľstvo ulíc

150

1x CAS
cisterna

Dolný koniec
obce,škola,reštaurácia

200

350

Stred obce

200

160

200

60

1x CAS
cisterna
1x CAS
cisterna
1x CAS
cisterna

Horný koniec a Pod
skalami
Pod Leštinami a
Daielovec

Čas
výdaja

Výdaj vody
zabezpečí

Starosta
obce,resp. jeho
zástupca
poslanci OZ
poslanci OZ
poslanci OZ

Poznámka: určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania obyvateľstva. Objem
zásobníka 1m3 (1000 litrov) je pre 200 obyvateľov.

Prehľad o vydanej pitnej vode
dňa: ..........................................

Por.číslo

Meno,
priezvisko

Adresa

Množstvo
pitnej vody

Podpis
prevzatia

