MESTO T R S T E N Á
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Plán núdzového zásobovania pitnou
vodou v období krízovej situácie
v meste Trstená

2015

I. Zhodnotenie situácie
1/
Mesto Trstená zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého
prevádzkovateľom je Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín. Celková kapacita
verejného vodovodu je 120 l /sek, celkový počet zásobovaných je k 28.5.2015. 7332 obyvateľov.
Na území mesta sa nenachádzajú súkromné studne, ktoré po vykonaní hygienickej
kontroly a zdravotnej úprave vody môžu byť použité v prípade vyradenia verejného vodovodu
z činnosti.
Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku:
a/ deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo
úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu,
b/ kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej následného
znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely,
c/ mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na
výrobu pitnej vody.
2/
Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u
všetkých obyvateľov mesta a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie pre obyvateľov Trstenej
ako aj v prímestskej časti Ústie nad Priehradou.
3/
Mesto Trstená si uplatňuje požiadavky na dodávku pitnej vody pre núdzové
zásobovanie obyvateľstva u dodávateľa pitnej vody-Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
Dolný Kubín.
4/
Súčasne je v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným
vodovodom v meste ohrozená aj:
a/ potravinárska výroba v pekári Rusina spol. s.r.o. Dolný Kubín prevádzka Trstená, ktorá je
vybraná za subjekt hospodárskej mobilizácie,
b/ stravovacie zariadenia v meste, ktoré zabezpečujú stravovanie obyvateľov,
c/ živočíšna výroba v poľnohospodárskom družstve Trsteník Trstená.

II. Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou
Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného
vodovodu je v meste využiteľný variant:
1/
Rozvozom pitnej vody v cisterne do určeným miest výdaja.
Mesto disponuje jedným cisternovým automobilom na polievanie, Škoda 706 RTH AKVE,
ktorým po dezinfekcii nádrže a armatúry je možné zabezpečiť výdaj pitnej vody podľa
spracovaného harmonogramu v postihnutej časti mesta. Mesto taktiež požiada prevádzkovateľa
verejného vodovodu OVS a.s. Dolný Kubín o poskytnutie cisternového automobilu na rozvoz
vody.
2/
Rozvozom balenej pitnej vody do výdajní pitnej vody (výdajne 1 až 4 pre 7.332
obyvateľov).
Pitnú vodu na základe zmluvy dodá COOP Jednota Trstená spoločnosť priamo do výdajne
pitnej vody (2 až 5 litrové balenie).
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III. Organizácia núdzového zásobovania
1. Určenie výdajní pitnej vody
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 : Základná škola, Západ 1146/39
Výdaj pitnej vody pre občanov z ulice : Západ
Počet obyvateľov k 28.05.2015 : 2.318
Za výdaj zodpovedá : Bc. Margita Katrenčíková
Harmonogram výdaja : 1. výdaj : od 08:00 hod. - 10:00 hod.
2. výdaj : od 14:00 hod. - 16:00 hod.
Výdajňa č. 2 : Mestský úrad, Bernolákova 96/8
Výdaj pitnej vody pre občanov z ulíc : 1. mája, Bernolákova, Čsl. armády,
Družstevníkov, Dukel. hrdinov, H. Gavloviča, Hattalova, Hviezdoslavova,
J. Hertela, J. Kollára, J. Kráľa, Krátka, Kukučínova, Malý rad, Mieru, Na
Diele, Nábrežie Ľ. Štúra, Námestie M.R. Štefánika, Nová, P. Jilemnického,
Partizánov, Pod Vápenicou, Poddielová, Požiarnikov, Puškinova, SNP, Š.
Furdeka, Zápotočná, Železničiarov, Trstená 0 – bezdomovci.
Počet obyvateľov k 28.5.2015 : 2.686
Za výdaj zodpovedá : Bc. Jana Domagalová
Harmonogram výdaja : 1. výdaj : od 09:00 hod. - 11:00 hod.
2. výdaj : od 15:00 hod. - 17:00 hod.
Výdajňa č. 3 : priestor pri predajni COOP Jednota, ul. Oslobodenia 940/40
Výdaj pitnej vody pre občanov z ulíc : Hraničiarov, Hýbeľ, I. Olbrachta,
Kpt. Nálepku, Krakovská cesta, Kvetná, Lesná, Lúčna, Mládežnícka,
Obrancov mieru, Odbojárov, Oravická, Osadská, Oslobodenia, Pod stráňou,
Ústianska, M. Jankoľu, Msgr. V. Trstenského, Pri Kovalinci, R. DIlonga.
Počet obyvateľov k 28.05.2015: 2.067
Za výdaj zodpovedá : Bc. Alena Letašiová
Harmonogram výdaja : 1. výdaj : od 10:00 hod. - 12:00 hod.
2. výdaj : od 15:00 hod. - 17:00 hod.

Výdajňa č. 4 : v Ústí nad Priehradou
Počet obyvateľov k 28.5.2015 : 261
Výdajňa č. 4a : pri Dome samosprávy v Ústí nad Priehradou č. 183
Výdaj pitnej vody pre občanov : Nové Ústie
Počet obyvateľov k 28.05.2015: 199
Za výdaj zodpovedá : Mgr. Andrea Korčušková
Harmonogram výdaja : 1. výdaj : od 10:00 hod. - 11:00 hod.
2. výdaj : od 15:00 hod. - 16:00 hod.
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Výdajňa č. 4b : pri Dome samosprávy v Ústí nad Priehradou č. 92
Výdaj pitnej vody pre občanov : priehradný múr
Počet obyvateľov 28.05.2015: 62
Za výdaj zodpovedá : Mgr. Andrea Korčušková
Harmonogram výdaja : 1. výdaj : od 11:00 hod. - 12:00 hod.
2. výdaj : od 16:00 hod. - 17:00 hod.

2. Určenie zodpovedných zástupcov mesta
a/ Pre koordináciu a spoluprácu Okresným úradom Tvrdošín : Ing. Ľudmila Kostolná,
vedúca oddelenia vnútornej správy a sociálnych vecí.
b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody : Ing. Juraj Bernaťák, primátor mesta.

3. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou
subjektov pôsobiacich na území mesta
Na území mesta pôsobia:
- Pekárne :
● Rusina, s.r.o. prevádzka Trstená, J. Hertela 161/1 ktorá zásobuje obyvateľov
pekárenskými výrobkami. Je subjektom hospodárskej mobilizácie a pre
zabezpečenie výroby pekárenských výrobkov potrebuje 500 litrov vody denne.
Pitnú vodu po dohode s prevádzkovateľom zabezpečí mesto.
● COOP Jednota Trstená, Oslobodenia 940/49, ktorá zásobuje obyvateľov mesta
pekárenskými výrobkami. Nie je zatiaľ subjektom hospodárskej mobilizácie a pre
zabezpečenie výroby pekárenských výrobkov potrebuje 500 litrov vody denne.
Pitnú vodu si zabezpečí vlastnými silami prevádzkovateľ.
- Mäsiarstva :
● Predajňa mäsa PD Trsteník Trstená, ul. SNP 138/25,
● Mäsna u Maroša, Marián Mokoš, Bernolákova 22/16,
● TASSAK, s.r.o. , Iveta Lissová, Západ
zásobujú obyvateľstvo mesta mäsom a mäsovými výrobkami. Na zabezpečenie
hygienických požiadaviek potrebuje každé mäsiarstvo 100 litrov vody denne
(3x100=300 litrov vody spolu).
Pitnú vodu po dohode s prevádzkovateľom zabezpečí mesto.
- Reštaurácie ( vývarovne) zabezpečuje stravovanie pre subjekty
hospodárskej mobilizácie a pre dôchodcov :
● Hotel Roháč, Námestie M.R. Štefánika 425/31,
● Penzión Adria, SNP 151/10,
● Hotel Skalka, Námestie M.R. Štefánika 12/8,
● Reštaurácia Tutto Bene, Polyfunkčný dom Fortuna, ul. ČSA,
Pitnú vodu po dohode s prevádzkovateľom zabezpečí mesto.
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- Školské jedálne ( vývarovne) zabezpečujúce stravovanie pre deti
školského a predškolského veku :
● Školská jedáleň pri ZŠ R. Dilonga, Hviezdoslavova 824/6,
● Školská jedáleň pri ZŠ , Západ 1146/39,
● Školská jedáleň pri MŠ , Puškinova 589/20
● Školská jedáleň pri MŠ , Oslobodenia 941/50
Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje každá vývarovňa 800
litrov vody denne (4x800=3200 litrov vody spolu).
Pitnú vodu zabezpečí mesto.
- Zdravotnícke zariadenia
● Hornooravská nemocnica s poliklinikou, Mieru 549/16
322 lôžok + 32 ambulancií = 354 x 30 lit/deň = 10.620 litrov.
Pre zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje 10.620 litrov vody denne.
Pitnú vodu do zdravotníckych zariadení po dohode s prevádzkovateľom
zdravotníckeho zariadenia zabezpečí mesto.
● Ostatné samostatné zdravotnícke zariadenia :
- ambulancia pre deti a dorast
: 3
- ambulancia pre dospelých
: 7
- zubná ambulancia
: 5
- gynekologická ambulancia
: 2
- lekáreň
: 4
- ambulancie lekárov špecialistov : 12
Spolu :
33
Pre zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje 33x30 lit/deň = 990 litrov vody denne.
Pitnú vodu si z výdajní zabezpečia prevádzkovatelia zdravotníckych zariadení
z výdajní.

● Dom Charitas SKCH (sociálne zariadenia) , Zápotočná 569/14
25 lôžok x 30 lit/deň = 750 litrov.
Pre zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje 750 litrov vody denne.
Pitnú vodu do sociálneho zariadenia po dohode s prevádzkovateľom zabezpečí
mesto.
Ostatné fyzické a osoby právnické na území mesta, ktoré nie sú subjektmi
hospodárskej mobilizácie si pitnú vodu zabezpečia vlastnými silami.

4. Obdobie núdzového zásobovania
Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie mesto stanoví
obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa Vyhl. MŽP SR
č. 220/2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie.
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V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania potnej vody na iné účely a riešiť aj
formu dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely.

IV. Záväzné nariadenie mesta
pre núdzové zásobovanie obyvateľov
Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce
z plánu núdzového zásobovania uverejní záväzným nariadením mesta, ktoré vyhlási mestským
rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.

V. Prílohy
Prílohy plánu núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v meste Trstená
tvoria :
1/ Menovacie dekréty zodpovedných osôb vo výdajniach pitnej vody ( 1 – 4).
2/ Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva v meste
Trstená na prvé 3 dni núdzového stavu.
3/ Prehľad o výdajniach pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva v meste Trstená.
4/ Zoznam subjektov v meste, ktoré vykonávajú činnosť pre obyvateľstvo mesta, ktorým sa
dodáva pitná voda podľa vzájomnej dohody.
5/ Evidencia o vydanej pitnej vode obyvateľstvu v meste Trstená
6/ Regulačné stupne dodávky pitnej vody
7/ Dokumentácie výdajní pitnej vody
- Zoznamy zásobovaných obyvateľov mesta podľa výdajní pitnej vody,
- Tlačivo – „ Prehľad o vydanej pitnej vode dňa ....“

Spracoval: Ing. Ľudmila Kostolná
V Trstenej dňa 28.05.2015

6

Príloha č. 2 - k Plánu CO-28/5/2015

Prehľad minimálnej potreby pitnej vody
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v meste Trstená
na prvé 3 dni núdzového stavu
a) množstvo pitnej vody pri dodávke Oravskou vodárenskou spoločnosťou a.s. Dolný Kubín

Subjekt

počet
zásobovaných
osôb /

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

2.318
2.686
2.067
261
7.332

VÝDAJNE SPOLU

množstvo
pitnej vody
v 1. deň
(5 litr.)
11.590
13.430
10.335
1.305
36.660

množstvo
množstvo množstvo
pitnej vody pitnej vody pitnej vody
v 2. deň
v 3. deň
v nasl. dni
(5 litr.)
(5 litr.)
(15 litr.)
11.590
11.590
34.770
13.430
13.430
40.290
10.335
10.335
31.005
1.305
1.305
3.915
36.660

36.660

109.980
+ 20 %

pekárne
stravov. zariad.
zdravotnícke zar.
Sociál. Charitas
Poľn. družstvo ŽV

Spolu :
CELKOM

-

1000
5200
11550
750
7981
26.481

1000
5200
11550
750
7981
26.481

1000
5200
11550
750
7981
26.481

1200
6240
13860
900
9577
31.777

63.141

63.141

63.141

141.757

Pozn. potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v §4 ods. 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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Príloha č. 2 - k Plánu CO-30/6/2013

b) množstvo pitnej vody balenej á 5 litr.
Subjekt
Výdajňa č. 1
Výdajňa č. 2
Výdajňa č. 3
Výdajňa č. 4
Celkom:

počet
množstvo
zásobovaných
balení
osôb /
v 1. deň (ks)
2.318
2.685
2.067
261
7.332
-

množstvo
pitnej vody
v 2. deň
-

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

Pozn. 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.
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Príloha č. 3 - k Plánu CO-30/6/2013

Výdajňa č.

Prehľad o výdajniach pitnej vody na deň
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva ( 5 litr.)
v meste Trstená

Dislokácia
priestor pred

Potreba
Počet
pitnej vody zásobovaných
v litroch
osôb

Druh zásobníka
1-stacionárny pevný,
2-mobilný(cisterna),
3-skladací

1
Základná škola
Západ 1146/39

11.980

2.396 2

13.600

3

aut. cisterna
OVS
2

2.058
COOP Jednota

10.290

2

Dom samosprávy
Ústie n/Priehr. 183
92

(7500 litr.)

2x

aut. cisterna
MsÚ
(7500 litr.)

Oslobodenia 940

4

Západ

Čas
výdaja
od - do

Výdaj vody
zabezpečí

08:00-10:00
14:00-16:00

Bc. Margita
Katrenčíková

09:00-11:00
15:00-17:00

Bc. Jana
Domagalová

10:00-12:00
15:00-17:00

Bc. Alena
Letašiová

2x

Mestský úrad
Bernolákova 96/8

ulíc

(7500 litr.)

2.720
2

aut. cisterna
MsÚ

Určená pre obyvateľstvo

2x

920
355

184
71 2

aut. cisterna
OVS

1. mája, Bernolákova, Čsl. armády, Družstevníkov,
Dukel. hrdinov, H. Gavloviča, Hattalova,
Hviezdoslavova, J. Hertela, J. Kollára, J. Kráľa,
Krátka, Kukučínova, Malý rad, Mieru, Na Diele,
Nábrežie Ľ. Štúra, Námestie M.R. Štefánika, Nová,
P. Jilemnického, Partizánov, Pod Vápenicou,
Poddielová, Požiarnikov, Puškinova, SNP,
Š. Furdeka, Zápotočná, Železničiarov, Trstená 0
Hraničiarov, Hýbeľ, I. Olbrachta, Kpt. Nálepku
Krakovská cesta, Kvetná, Lesná, Lúčna,
Mládežnícka, Obrancov mieru, Odbojárov,
Oravická, Osadská, Oslobodenia, Pod stráňou,
Ústianska, Msgr. V. Trdtenského, M. Jankoľu, Pri
Kovalinci.
Ústie nad Priehradou 1 – 50, 91, 108 - 185

10:00-11:00
15:00-16:00

Ústie nad Priehradou 51 – 75, 88 – 90, 92 - 102

11:00-12:00
16:00-17:00

(7500 litr.)

1x

36.660

7.332

SPOLU :
Poznámka : Určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania.

Objem zásobníka 1m3 ( 1000 litrov) je pre 200 obyvateľov

Mgr. Andrea
Korčušková

Príloha č. 4 - k Plánu CO-30/6/2013

ZOZNAM SUBJEKTOV V MESTE TRSTENÁ,
KTORÉ VYKONÁVAJÚ ČINNOSŤ PRE OBYVATEĽOV MESTA,
KTORÝM BUDE DODANÁ MESTOM PITNÁ VODY NA ZÁKLADE VZÁJOMNEJ DOHODY
P.č.

Názov subjektu

Pekáreň Rusina, s.r.o.
Predajňa PD Trsteník Trstená
Mäsna u Maroša – Marián Mokoš
Tutto Bene
Hotel Roháč
Penzión Adria
Hotel Skalka
Školská jedáleň pri ZŠ R. Dilonga
Školská jedáleň pri ZŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Školská jedáleň pri MŠ
Hornooravská nemocnica s poliklinikou
Dom Charitas – Spišská katolícka charita

Zmluvné
množstvo
vody v litroch

Adresa

J. Hertela 161/1
SNP 138/25
Bernolákova 22/16
Polyfunkčný dom Fortuna, ČSA
Námestie M.R. Štefánika 425/31
SNP 151/10
Námestie M.R. Štefánika 12/18
Hviezdoslavova 824/6
Západ 1146/39
Puškinova 589/20
Oslobodenia 941/50
Mieru 549/16
Zápotočná 569/14

SPOLU :

500
100
100
100
500
500
500
800
800
800
800
10620
750

17.370
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Poznámka

Príloha č. 5 - k Plánu CO-30/6/2013

Výdajňa č.

EVIDENCIA O VYDANEJ PITNEJ VODY za deň ...........................
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva ( 5 litr.)
v meste Trstená

Dislokácia
priestor pred

Potreba
Počet
pitnej vody zásobovaných
v litroch
osôb

Druh zásobníka
1-stacionárny pevný,
2-mobilný(cisterna),
3-skladací

1
Základná škola
Západ 1146/39

11.590

2.318 2

13.430

3

aut. cisterna
OVS
2

2.067
COOP Jednota

10.335

2

Dom samosprávy
Ústie n/Priehr. 183
92

(7500 litr.)

2x

aut. cisterna
MsÚ
(7500 litr.)

Oslobodenia 940

4

2x

995
310

199
62 2

aut. cisterna
OVS

1. mája, Bernolákova, Čsl. armády, Družstevníkov,
Dukel. hrdinov, H. Gavloviča, Hattalova,
Hviezdoslavova, J. Hertela, J. Kollára, J. Kráľa,
Krátka, Kukučínova, Malý rad, Mieru, Na Diele,
Nábrežie Ľ. Štúra, Námestie M.R. Štefánika, Nová,
P. Jilemnického, Partizánov, Pod Vápenicou,
Poddielová, Požiarnikov, Puškinova, SNP,
Š. Furdeka, Zápotočná, Železničiarov, Trstená 0
Hraničiarov, Hýbeľ, I. Olbrachta, Kpt. Nálepku
Krakovská cesta, Kvetná, Lesná, Lúčna,
Mládežnícka, Obrancov mieru, Odbojárov,
Oravická, Osadská, Oslobodenia, Pod stráňou,
Ústianska, Msgr. V. Trdtenského, M. Jankoľu, Pri
Kovalinci, R. Dilonga.

08:00-10:00
14:00-16:00

36.660

10:00-12:00
15:00-17:00

10:00-11:00
15:00-16:00

Ústie nad Priehradou 51 – 75, 88 – 90, 92 - 102

11:00-12:00
16:00-17:00

7.332

Poznámka : Určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania.

09:00-11:00
15:00-17:00

Ústie nad Priehradou 1 – 50, 91, 108 - 185

(7500 litr.)

1x

SPOLU :

Západ

Čas
výdaja
od - do

2x

Mestský úrad
Bernolákova 96/8

ulíc

(7500 litr.)

2.686
2

aut. cisterna
MsÚ

Určená pre obyvateľstvo

Objem zásobníka 1m3 ( 1000 litrov) je pre 200 obyvateľov

Množstvo
vydanej pitnej
vody

Príloha č. 6 - k Plánu CO-30/6/2013

Regulačné stupne dodávky pitnej vody
podľa § 2 Vyhl. MŽP č. 220/2012 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou
na obdobie krízovej situácii
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

REGULAĆNÝ STUPEŇ č. 1
Regulačný stupeň platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o
odporúčanej výdatnosti alebo k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky.

30% oproti

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
odporúčanej výdatnosti alebo k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky.

50% oproti

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.

REGULAČNÝ STUPEŇ č. 3
70%

Regulačný stupeň platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o
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 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, je minimálna potreba pitnej vody na deň
a kus:
- 30 litrov pre dojnice
- 17 litre pre hovädzí dobytok nad 2 roky veku
- 8 litrov pre hovädzí dobytok 1 až 2 ročný
- 4 litrov pre hovädzí dobytok do 1 roku veku
- 15 litrov pre prasnice
- 2 litra pre ošípané s hmotnosťou 7 až 35 kilogramov
- 3 litre pre ošípaných vo výkrme
- 0,2 litra pre nosnice
- 0,1 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.
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Príloha č. 7 - k Plánu CO-28/5/2015

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

Množstvo
pitnej vody

Bydlisko
ulica, č. domu
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Podpis
prevzatia

AKTUALIZÁCIA

DOKUMENTU

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období
krízovej situácie v meste Trstená
Aktualizované
dňa

Aktualizáciu
vyhotovil
meno, priezvisko, podpis

overil
meno, priezvisko, podpis
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