Obecné zastupiteľstvo obce Reľov, v zmysle § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade § 31 ods. 5 zákona NR SR č.
414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, § 36 ods. 9 písm. c) zákona NR SR 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona NR SR 276/2001 Z. z. o regulácii
v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v znení Vyhlášky MŽP SR č.
259/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej
situácie sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení ( ďalej len nariadenie ) obce
Reľov.

Článok I.
Úvodné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
• práva a povinnosti zásobovateľa, ktorý spôsob zásobovania pitnou vodou vykonáva
• práva povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou,
( ďalej len spotrebiteľ )
• spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,
• rozsah dokumentácie pre núdzové zásobovanie pitnou vodou,
• normy potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie,
• požiadavky na kvalitu vody.

Článok II.
Zásobovanie vodou v krízových situáciách
1.

Obyvateľstvo obce Reľov je zásobované pitnou vodou verejným vodovodom,
ktorého prevádzkovateľom je Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. Poprad.
Celková kapacita verejného vodovodu je 8 l/sek., celkový počet zásobovaných je cca
325 obyvateľov. Ostatní obyvatelia sú zásobovaní pitnou vodou zo združených
vodovodov alebo vlastných studní.
2. Príprava na zásobovanie vodou na obdobie krízovej situácie je plánovanie
a prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre
obyvateľov, pre subjekty hospodárskej mobilizácie, pre ozbrojené sily, pre ozbrojené
bezpečnostné zložky a pre ostatné zložky.
3. Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude
možné zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania alebo prerušenia
dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu mimoriadnej udalosti:
• pri ohrození života a zdravia obyvateľov alebo majetku,
• pri obmedzení zásobovania vodou,
• pri poruche na verejnom vodovode,
• deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu
alebo znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,
• kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej
následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárske účely,
• pri vzniku mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob
surovej vody na výrobu pitnej vody),

Pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsah môžu byť vyhlásené následovné
regulačné stupne odberu vody:

4.

5.

a)

regulačný stupeň č. 1 – pokles výdatnosti prameňa o 15 %

b)

regulačný stupeň č. 2 – pokles výdatnosti prameňa o 30 %

c)

regulačný stupeň č. 3 – pokles výdatnosti prameňa o 70 %

Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách
v zmysle § 32 zákona NR SR č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.
Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach
cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

Článok III.
Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou
Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu
je v obci využiteľný variant:
• rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdajní. Obec Reľov na pitnú
vodu nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou, z toho dôvodu pitnú vodu zabezpečí
cisternami prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo prostredníctvom iných
subjektov všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce ( resp. na celom území obce ),
• rozvozom balenej pitnej vody do postihnutých lokalít alebo celej obce, ktorú dodá
predajňa alebo veľkoobchod podľa výberu, a s ktorou bude následne uzatvorená
dohoda o dodávke balenej pitnej vody priamo do výdajne pitnej vody,
• použitím súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontrole.

Článok IV.
Organizácia núdzového zásobovania vodou
1). Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov
sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:
•
•

Výdajňa č. 1 – verejné priestranstvo pred rodinným domom č. 96, pre miestnu časť
Hágy, obce Reľov,
Výdajňa č. 2 – verejné priestranstvo pred rodinným domom č. 28, pre miestnu časť
Reľov, obce Reľov.

2).
Forma, harmonogram a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu
krízovej situácie, kde bude určený počet a jednotlivé odberné miesta budú aktualizované
krízovým štábom obce podľa potreby.

3).
Núdzové zásobovanie bude vykonávané spravidla v čase od 06: 00 hodiny do 19:00
hodiny, resp. v čase od 06:00 hod. do 09:00 hod. a od 15:00 hod do 18:00 hodiny.
4).

Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:
•

Výdajňa č. 1 – pred rodinným domom č. 96, pre miestnu časť Hágy, obce Reľov.
Zodpovedná osoba:

•

Jozef Brežina, 059 04 Reľov č. 94

Výdajňa č. 2 – pred rodinným domom č. 28, pre miestnu časť Reľov, obce Reľov.
Zodpovedná osoba:

Ľubomír Tomaľa , 059 04 Reľov č. 28

5).
Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu obce
organizuje a zabezpečuje obec. Obec si uplatní požiadavky na dodávku pitnej vody pre
núdzové zásobovanie u dodávateľa pitnej vody.
6).

Určenie zodpovedných zástupcov obce:
•

pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ v Kežmarku:

•

pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody:

pracovníčka obecného úradu v Reľove

•

osoby zodpovedné za výdaj pitnej vody
menovacím dekrétom starostu obce Reľov.

v jednotlivých výdajniach budú určení

starosta obce Reľov

7). Po vyhlásení krízového 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, v obci
obvyklým spôsobom.
8). V tomto období je potrebné zvlášť obyvateľstvu zvýrazniť zákaz používania pitnej vody
na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické potreby.

Článok V.
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1). Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 l na osobu
a deň, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach, 5 l na osobu a deň a to najviac tri dni po
sebe idúce.
2).
Celková núdzová potreba vody je určená súčtom núdzovej potreby vody pre
obyvateľstvo a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov hospodárskej
mobilizácie.
3).
Obec určí dostatočný počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto dislokácie
a spravidla ich určí podľa hustoty obyvateľstva tak, aby kapacita výdajne bola najviac pre 300

osôb pri rozvoze pitnej vody cisternami a taktiež 300 osôb pri dodávke balenej pitnej vody do
určených výdajní.
4).
Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej
vody od dodávateľa, zabezpečia jej nerušný a pokojný výdaj tak, ako je to uvedené v článku
IV.

Článok VI.
Dokumentácia na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou
1). Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre
obyvateľov verejným vodovodom vypracuje dokumentáciu na úseku núdzového zásobovania
v tomto rozsahu:
•
•
•
•
•

plán výdaja núdzového zásobovania pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie,
prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie,
evidenciu výdajní pitnej vody a prehľad o kapacite v cisternách pitnej vody
a zodpovedných osobách určených na výdaj vody vo výdajniach,
evidenciu o vydanej pitnej vode,
dokumentáciu výdajní pitnej vody.

2).
Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená v prílohovej časti
údajového dokumentu subjektu hospodárskej mobilizácie. Vedenie evidencie 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 výpočtovú techniku.

Článok VII.
Práva a povinnosti
1). Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa
harmonogramu rozvozu v dohodnutom množstve.
2). Krízový štáb obce je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody na jeden deň a jednu
osobu.
3). Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať a v rozvozový deň pristaviť si
kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené pre odber vody.
4). Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ
využíva na iný než dohodnutý účel.
5). Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ cisternou z trvalého odberného
miesta verejného vodovodu podľa vlastného rozhodnutia.

Článok VIII.
Požiadavka na kvalitu vody
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.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia
1). Na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 01/2010 sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo
v Reľove dňa 14.02.2010, uznesením č. 170/2010.
2). Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 02.03.2010.
3). Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Reľove.

V Reľove dňa: 12.01.2010

František Dudžák
starosta Obce Reľov

