VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIKAVKA
č.6/2012,
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce Likavka č. 3/2010
o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej
situácie v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 5/2011
o dočasnom obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej
nedostatku a o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo obce Likavka vo veciach územnej samosprávy v zmysle
§ 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, § 36 ods. 7 písm. b) a 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 a v zmysle vyhlášky č. 220/2012 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie sa uznieslo
na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie obce
Likavka č. 3/2010 o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej
situácie v znení všeobecne záväzného nariadenia obce Likavka č. 5/2011 o dočasnom
obmedzení alebo o zákaze užívania pitnej vody v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného
odvádzania odpadových vôd.
1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa mení Príloha č. 1 a Príloha č. 2 k VZN
obce Likavka č. 3/2010.
2) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2012 schválilo obecné zastupiteľstvo obce
Likavka na svojom zasadnutí dňa 12.9.2012 uznesením č. 43/2012.
3) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia.
V Likavke 12.9.2012

Ing. Marián Javorka
starosta obce
Vyvesené na úradnej tabuli dňa:13.9.2012
Zvesené z úradnej tabule dňa:28.9.2012

Príloha č. 1

Plán núdzového zásobovania obce Likavka pitnou vodou
v krízových situáciách
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 v znení neskorších predpisov.
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 siete.
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, keď nie je možné zabezpečiť
dodávku pitnej vody.
REGULAĆNÝ STUPEŇ č. 1
Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 30% oproti priemernej
spotrebe vody podľa štatistických ukazovateľov subjektov hospodárskej mobilizácie
zabezpečujúcich zásobovanie pitnou vodou za obdobie predchádzajúceho štvrťroka (ďalej len
„priemerná spotreba vody“) alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí
regulačný stupeň č. 1 a dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom
množstve dosahujúcom 70 % priemernej spotreby vody.
REGULAČNÝ STUPEŇ č. 2
Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 50% oproti priemernej
spotrebe vody alebo k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 2
a dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve
dosahujúcom 50 % priemernej spotreby vody.
REGULAČNÝ STUPEŇ č. 3
Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 70% oproti priemernej
spotrebe vody alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky platí regulačný stupeň č.
3 a dodávka pitnej vody sa verejným vodovom zabezpečuje v zníženom množstve
dosahujúcom 30 % priemernej spotreby vody.
Analýza núdzového zásobovania pitnou vodou:
Minimálna potreba pitnej vody v zmysle § 4 vyhlášky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie pri núdzovom
zásobovaní pitnou vodou je 10 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, sú normy potreby pitnej
vody na zabezpečenie chovu hospodárskych zvierat na obdobie krízovej situácie uvedené
v Prílohe vyhlášky č. 220/2012 Z. z..
Náhradné zásobovanie do miest distribúcie pitnej vody podľa sa v rámci núdzového
zásobovania pitnou vodou vykonáva osobitnými prepravnými prostriedkami určenými na
prepravu pitnej vody, ktorými sú cisterny, inými prostriedkami vhodnými na prepravu pitnej
vody, formou dodávky balenej pitnej vody.

Príloha č. 2

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

Výdajňa č. 2
Výdajňa č. 3

Výdajňa č. 4
Výdajňa č. 5
Výdajňa č. 6
Celkom:

počet
zásobovaných
osôb /
DD a DSS pre
dospelých
cca 300 obyv.
+ cca 150 strav.
+ zamestnanci
cca
600
+
zdrav. strediská
/5 ambulancií/
ZŠ s MŠ +
ŠJ /cca 210
stravníkov/
+ cca 330 obyv.
cca 630 obyv.
cca 620 obyv. +
lekáreň
cca 640 obyv.
cca 3120 obyv.
+cca 360 strav.
+zdr. strediská,
+lekáreň,
+ zamestnanci
DD a DSS, ZŠ
s MŠ, OcÚ

množstvo
pitnej vody
v 1. deň (l)

množstvo
pitnej vody
v 2. deň (l)

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

2500

2500

2500

5000

3300

3000

3300

6600

3300

3300

3300

6600

3150

3150

3150

6300

3200

3200

3200

6400

3200

3200

3200

6400

18650

18650

18650

37300

b) množstvo pitnej vody balenej á 5 l /len vo výnimočnom prípade/
subjekt
Výdajňa č. 1
Výdajňa č. 2
Výdajňa č. 3
Výdajňa č. 4
Výdajňa č. 5
Výdajňa č. 6
Celkom:

počet
množstvo
zásobovaných
balení
osôb /
v 1. deň (ks)
DD a DSS
500
cca 600 o. + 5
ambulancií
660
ZŠ s MŠ + ŠJ +
cca 330 o.
660
cca 630 o.
630
cca 620 o. +
lekáreň
640
cca 640 o.
640
cca 3120 o. +
cca 360
stravníkov + 5
ambulancií +
lekáreň +
3730
zamestnanci
DD a DSS, ZŠ
s MŠ, OcÚ

množstvo
pitnej vody
v 2. deň
-

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

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

