PLÁN
núdzového zásobovania pitnou vodou v
období krízovej situácie v obci Lovča

I. Zhodnotenie situácie
1. Na území obce sa nachádzajú súkromné studne v celkovom množstve 170 ks. Kvalita vody v
studniach je pravidelne kontrolovaná, studne sa pravidelne čistia mechanicky – odčerpaním
usadnutého kalu, a očistením stien a následným pridaním potrebného množstva prípravku na čistenie
studní. Individuálne býva voda zo studne filtrovaná prídavným zariadením.
2. Potreba núdzového zásobovania pitnou vodou môže nastať v prípade:
a. Dlhotrvajúceho sucha,
b. Kontaminácie studní povrchovou v prípade povodni,
c. Kontaminácie studní chemikáliou v prípade havárie.
3. V obci nie je vybudovaný verejný vodovod.

II. Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.
Podľa rozsahu a dopadu potreby núdzového zásobovania pitnou vodou je v obci využiteľný variant:
1/
rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdaja (výdajní). Obec Lovča
nedisponuje cisternovými súpravami na pitnú vodu resp. zásobníkov pitnej vody. Cisternové vozidlá a
pitnú vodu zabezpečí Slovenská vodárenská spoločnosť a.s. Dovoz vody je riešený a na základe
spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody všetkým
obyvateľom v postihnutej časti obce ( resp. na celom území obce).
Výdajné miesto Obecný úrad – dodávka pre 350 obyvateľov,
Ulice: Šušolská, Kmeťova, Štúrova, Partizánska, Na Súmedzí, Geromettova,
Výdajné miesto Kultúrny dom – dodávka pre 330 obyvateľov,
Ulice: Na Prachárni, Hviezdoslavova, Pod Tehelňou, Námestie SNP
2/ použitím súkromných studní po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej kontrole.

III. Organizácia núdzového zásobovania
1. Určenie distribučných miest pitnej vody
Na zabezpečenie núdzového zásobovania z hľadiska hustoty obyvateľov sa na základe vyhodnotenia
situácie určujú nasledovné distribučné miesta pitnej vody:
Distribučné miesto č. 1 : Obecný úrad, kapacita - 350 obyvateľov,
Distribučné miesto č. 2 : Kultúrny dom, kapacita – 330 obyvateľov,
2. Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:
Distribučné miesto č. 1 : obyvatelia ulíc Šušolská, Kmeťova, Štúrova, Partizánska, Hronská, Na Súmedzí,
Geromettova, za výdaj zodpovedá Ondrej Bahno, starosta obce,
Distribučné miesto č. 2 : obyvatelia ulíc Na Prachárni, Hviezdoslavova, Pod Tehelňou, Námestie SNP, za
výdaj zodpovedá Miloslav Kabina, zástupca starostu obce.

3. Určenie zodpovedných zástupcov obce
a/ Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ : Ondrej Bahno, starosta obce
b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: Miloslav Kabina, zástupca starostu obce.
4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce.
Na území obce pôsobí:
Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre žiakov Základnej a Materskej školy a externých stravníkov.
Základná škola a Materská škola.
Chovná farma – Slovenská obchodná spoločnosť s.r.o.
5. 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 vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 220/2012 Z. z., ktorou sa stanovujú podrobnosti o
zásobovaní pitnou vodou na obdobie krízovej situácie a predpokladané obnovenie zásobovania
pitnou vodou normálnym spôsobom. V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na
iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.
IV. Záväzné nariadenie obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov
Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu
núdzového zásobovania obec uverejní záväzným nariadením obce1/, ktoré vyhlási miestnym
rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.
V. Prílohy
V tejto časti obec uloží zmluvy, menovacie dekréty, zoznamy zásobovaných obyvateľov obce, zoznam
subjektov v obci, ktoré vykonávajú činnosť pre obyvateľstvo obce a druhopisy dokumentácie výdajní
pitnej vody.

Vypracoval: Ondrej Bahno, starosta obce
Dátum: 16. 5. 2013

………………………………….

Príloha č. 2 k Pokynu č. 1/XXVI/1

Prehľad minimálnej potreby pitnej vody
pri núdzovom zásobovaníobyvateľstva v obci Lovča
na prvé 3 dni núdzového stavu

Množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou Veolia a. s.
subjekt
Distribučné
miesto č. 1
Distribučné
miesto č. 2
stravov. zariad.

počet
zásobovaných
osôb /

množstvo
pitnej vody
v 1. deň (l)

množstvo
pitnej vody
v 2. deň (l)

350

1750

1750

1750

1750

330

1650

1650

1650

1650

300

300

300

300

2000

2000

2000

2000

5700

5700

5700

5700

Farma –
Slovenská
obchodná
Celkom:

-

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

Pozn.: Potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v prílohe č. 1 Vyhl. č.220/2012 Z.z. pre subjekty na úseku stravovania a
pekárenskej výroby sa určí z množstva dennej produkcie stravných dávok alebo požadovaného množstva pekárenských
výrobkov
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Prehľad o distribučných miestach pitnej vody
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva v obci Lovča
Príloha č. 3 k Pokynu č. 1/XXVI/1

Výdajňa
Dislokácia
č.

1

Geromettova 95

2

Námestie SNP 48

Druh zásobníka
1-stacionárny,
Kapacita
Počet
pevný
zásobníka zásobovaných
2-mobilný
pitnej vody
osôb
(cisterna),
3 - skladací
2000
350
2
1x CAS
4000

300

2

1x CAS

Poznámka: Určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania
Objem zásobníka 1m3 ( 1000 litrov) je pre 200 obyvateľov
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Určená pre obyvateľstvo ulíc, m. č. ,

Šušolská, Kmeťova, Štúrova, Partizánska,
Hronská, Na Súmedzí

Čas
výdaja
od-do
9:00 – 14:00

Na Prachárni, Hviezdoslavova, Pod Tehelňou, 9:00 – 14:00
Námestie SNP, Farma Slovenská obchodná

Výdaj vody
zabezpečí

Príloha č. 4 k Pokynu č. 1/XXVI/1

PREHĽAD
o vydanej pitnej vode
dňa:........................................
Por. Meno
číslo Priezvisko

Bydlisko
ulica, č. domu
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Množstvo
pitnej vody

Podpis
prevzatia

Príloha č. 5 k Pokynu č. 1/XXVI/1

VZOR
Prehľad o distribučných miestach úžitkovej vody
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v obci Lovča

Druh zásobníka
1-stacionárny,
Kapacita
Počet
pevný
Výdajňa
Dislokácia
zásobníka zásobovaných
2- mobilný
č.
pitnej vody
osôb
(cisterna)
3- skladací
1
Geromettova 95
2000
350
1
1x CAS
2

Námestie SNP
48

4000

300

2

1x CAS
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Určená pre obyvateľstvo ulíc, m. č. ,

Šušolská, Kmeťova, Štúrova, Partizánska,
Hronská, Na Súmedzí

Čas
výdaja
od-do
9:00 – 14:00

Na Prachárni, Hviezdoslavova, Pod Tehelňou, 9:00 – 14:00
Námestie SNP, Farma Slovenská obchodná

Výdaj vody
zabezpečí

Príloha č. 6 k Pokynu č. 1/XXVI/1

VZOR
Prehľad o distribútoroch úžitkovej vody
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva úžitkovou vodou
v obci Lovča

Distrib.
Kapacita
miesto Dislokácia
zásobníka
č.
vody
1
Geromettova 95
2000

2

Námestie SNP
48

2000

Počet
zásobovaných
Určená pre obyvateľstvo ulíc, m. č. ,
osôb
350
Šušolská, Kmeťova, Štúrova, Partizánska,
Hronská, Na Súmedzí
300

Na Prachárni, Hviezdoslavova, Pod
Tehelňou, Námestie SNP
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Čas
Zabezpečí
výdaja
distribútor
od-do
1x CAS Veolia a.s.

1x CAS Veolia a.s.

