Všeobecne záväzné nariadenie obce S V O D Í N
č.

02/2013
Strana č. 1 z 5

o spôsobe náhradného zásobovania vodou na území obce Svodín

Obec Svodín v súlade s ustanovením § 4 ods. 3 písm. g) a § 6 zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade
s ustanovením § 36 ods. 7 písm. c) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a
verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení
(ďalej len „nariadenie“):
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1. Toto nariadenie upravuje postup a činnosť obce Svodín pri vykonávaní opatrení
hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie na úseku núdzového zásobovania
pitnou vodou a upravuje formu a obsah požiadavky obce pri zabezpečovaní dodávky
pitnej vody pre obyvateľstvo, fyzické osoby - podnikateľov a právnických osôb na území
obce.
2. Účelom tohto nariadenia je v mierovej dobe prijímať na úrovni obce opatrenia, riadiť a
koordinovať činnosť v plnení úloh pri núdzovom zásobovaní obyvateľov pitnou vodou na
úrovni minimálnej potreby pitnej vody, na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre
subjekty hospodárskej mobilizácie, právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov,
ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zložky a ostatné zložky na obdobie krízovej
situácie.
Článok 2
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1. Obyvateľstvo obce Svodín je zásobované pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého
prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. Nitra, Odštepný
závod Nové Zámky, Stredisko Štúrovo. Celkový počet zásobovaných je 2520
obyvateľov.
2. Prevádzkovateľ podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z
verejného vodovodu z dôvodu:
 Mimoriadnej udalosti
 Pri poruche na verejnom vodovode
 Pri ohrozovaní života a zdravia ľudí alebo majetku
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3. Pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsahu môžu byť vyhlásené
nasledovné regulačné stupne odberu vody:
Regulačný stupeň č. 1 - ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o viac ako 15 %
oproti odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu. Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje v
zníženom objeme dosahujúcom 85 % súčasnej spotreby, pričom platia opatrenia na
obmedzenie používania pitnej vody na iné účely. Zákaz používania pitnej vody na iné
účely okrem použitia vody pre pitný režim a hygienické potreby.
Regulačný stupeň č. 2 - ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o 30 % oproti
odporúčanej výdatnosti, alebo vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulačný
stupeň č. 2. Dodávka sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve
dosahujúcom 70 % súčasnej spotreby vody, pričom zároveň platia obmedzenia na
používanie pitnej vody. Zákaz používania pitnej vody na iné účely okrem použitia vody
pre pitný režim.
Regulačný stupeň č. 3 – ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 70 %
oproti odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov z
prevádzky, alebo zničeniu úseku verejného vodovodu. Dodávka pitnej vody sa verejným
vodovodom zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30 % súčasnej spotreby pri
platných obmedzujúcich opatreniach na čerpanie vody. Stanovenie odberu pitnej vody na
osobu/deň v zmysle hygienických predpisov.
Stanovené stupne obmedzenia dodávok pitnej vody sú záväzné pre všetkých fyzických
i právnických odberateľov.
4. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a
organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v termíne v zmysle § 32
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách vrátane obnovenia
dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
Článok 3
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ je
povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na miesta určené
obcou nasledovne:
 rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdajní pitnej vody,
 dovozom balenej pitnej vody v plastových fľašiach do miest výdajní pitnej vody.
2. Obec Svodín na pitnú vodu nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou. Na základe
spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej
vody jednou cisternou na základe zmluvy všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce,
resp. na celom území obce Svodín.
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Článok 4
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie
1. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok (na prežitie) zabezpečiť
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové
zásobovanie pitnou vodou, a tým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni
minimálnej potreby pitnej vody.
2. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu organizuje a
zabezpečuje obec. Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou pre školskú jedáleň,
materskú školu, základné školy, zdravotnícke zariadenia a lekáreň, ktoré pôsobia na
území obce a v prospech obyvateľstva.
3. Právnické osoby a fyzické osoby, vykonávajúce podnikateľskú činnosť, si dovoz pitnej
vody do svojich prevádzok zabezpečujú sami z príslušnej výdajne vody v obci.
Článok 5
Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou
1. Súhrnné denné množstvo požadovanej pitnej vody obec Svodín zabezpečuje cestou
Obvodného úradu Štúrovo a u spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a. s.
Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Stredisko Štúrovo:
 rozvozom balenej pitnej vody do výdajní pitnej vody zriadených obcou,
 rozvozom balenej pitnej vody priamo do zdravotníckych a stravovacích zariadení, do
základných škôl a materskej školy.
Článok 6
Potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 l na osobu/deň,
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
2. Pre organizáciu zdravotníckych zariadení je núdzová potreba pitnej vody 30 l na lôžku
a deň alebo vo výške minimálnej potreby určenej na uchovanie zdravotníckeho
zabezpečenia.
3. Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre obyvateľstvo
a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej mobilizácie.
4. Obec určí dostatočný počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto dislokácie a
spravidla určí podľa hustoty obyvateľstva tak, aby kapacita výdajne bola najviac pre
1300 ľudí pri dodávke balenej pitnej vody do určených výdajní.
5. Obec určí do výdajne pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody
od dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj.
6. Obec taktiež určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu s Obvodným úradom
Štúrovo pre zabezpečenie požiadavky pitnej vody a za koordináciu dodávok vody na
území obce s dodávateľom pitnej vody.
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Článok 7
Organizácia núdzového zásobovania
1. Pre zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určujú nasledovné výdajne
pitnej vody:
Výdajňa č. 1 – pred budovou kultúrneho domu na námestí
Výdajňa č. 2 – areál za kostolom
2. Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne
krízovým štábom obce podľa potreby.
3. Osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určené
menovacím dekrétom starostu obce.
Článok 8
Dokumentácia obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou
1. Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre
obyvateľov verejným vodovodom vypracuje vlastnú dokumentáciu na úseku núdzového
zásobovania v tomto rozsahu:
,,Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci“
Tento dokument obsahuje:
 Prehľad potrebnej pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie
 Evidenciu výdajní pitnej vody a prehľad o zodpovedných osobách určených na výdaj
vody pre obyvateľov
 Zoznam obyvateľov podľa jednotlivých výdajní
 Evidenciu o množstve vydanej pitnej vody
2. Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená v prílohovej časti
údajového dokumentu subjektu hospodárskej mobilizácie. Vedenie dokumentácie
o výdaji pitnej vody v obci takýmto spôsobom je v podstate náhradný spôsob vedenia
evidencie pre prípad, že v období krízovej situácie nie je možné používať informačnokomunikačnú technológiu.
Článok 9
Sankcie
1. Porušenie tohto nariadenia je priestupkom podľa § 40 ods. 1 písm. j) 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.
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Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
vo Svodíne dňa 25.3.2013 uznesením č. 228/25032013.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2013.

JUDr. Attila Szász
starosta obce

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli dňa 5.3.2013
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické
osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo
ústne do zápisnice na Obecnom úrade vo Svodíne.

Návrh VZN bol zvesený dňa 25.3.2013
VZN po jeho schválení obecným zastupiteľstvom bolo vyhlásené vyvesením na úradnej
tabuli dňa: 26.3.2013
VZN bolo zvesené dňa: 12.4.2013

