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PLÁN
núdzového zásobovania pitnou vodou
v období krízovej situácie v obci VODERADY
I. Zhodnotenie situácie
1. Obec Voderady zásobuje obyvateľov pitnou vodou vlastným verejným vodovodom v obci, ktorého
prevádzkovateľom je právnická osoba MAVOS, s.r.o.. Celková kapacita verejného vodovodu je 11,74 l /sek,
celkový počet zásobovaných je 1 365 obyvateľov. Na území obce sa nachádzajú studne v celkovom množstve 3
obecné nízkokapacitné, 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:
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).

a/

2. Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u všetkých obyvateľov obce
a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie pre všetkých obyvateľov na celom území obce.
3. Súčasne sú v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným vodovodom v obci
ohrozené aj:
1/ stravovacie zariadenie v obci – Školská jedáleň pri Základnej škole s Materskou školou Voderady
2/ obchodné zariadenia, ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva mäsovými a potravinárskymi výrobkami
3/ zdravotnícke zariadenia, ktoré zabezpečujú lekársku starostlivosť pre obyvateľov
II. Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou.
Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu je v obci využiteľný
variant:
1/ rozvozom pitnej vody v cisternách do určeným miest výdaja (výdajní). Obec nedisponuje cisternovými
súpravami na pitnú vodu resp. nemá zásobníky pitnej vody a nie je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej
vody všetkým obyvateľom v postihnutej časti obce (resp. na celom území obce).
Firma MAVOS s.r.o. zmluvne zabezpečí po stanovení počtov obcou príslušný počet cisterien na rozvoz vody.
2/ rozvozom balenej pitnej vody do lokalít. Pitnú vodu na základe ,,Zmluvy o budúcej zmluve“ dodá COOP –
JEDNOTA a.s., prevádzka Voderady, a Profit Javorek Voderady priamo do výdajní pitnej vody
3/ použitím obecných nízkokapacitných studní, v počte 3 ks, po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej
kontrole – areál ZŠ, studňa pri 22.BJ, studňa pri zdravotnom stredisku.
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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 : hlavná sála – Kultúrny dom, č. 262, Voderady
kapacita : 700 osôb
forma výdaja : osobne – poverený pracovník
harmonogram výdaja : podľa potreby
Výdajňa č. 2 : hlavná budova – Základná škola s Materskou školou, Voderady č. 160
kapacita : 700 osôb
forma výdaja : osobne – poverený pracovník
harmonogram výdaja : podľa potreby
2. Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:
Výdajňa č. 1 : obyvatelia obce, č. súpisné od č. 1 – č. 200 za výdaj zodpovedá Mariana Palušná
Výdajňa č. 2 : obyvatelia obce, č. súpisné od č. 200 – č. 500 za výdaj zodpovedá Marta Pilková
V prípade neprítomnosti určených osôb na výdaj, bude neodkladne určená náhradná osoba osobne starostom
obce Voderady.
3. Určenie zodpovedných zástupcov obce
a/ Pre koordináciu a spolupráci s OcÚ : Ing. Jozef MATÚŠ, č. 143, Voderady
b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: Ing. Vladimír HARŠÁNY, č. 367, Voderady
4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce.
Na území obce pôsobí:
Zdravotnícke zariadenie : lekárska ambulancia pre dospelých (každý deň v týždni) a zubná ordinácia
(každý deň v týždni). Pre zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebujú po 50 litrov vody denne, celkovo
zdravotnícke stredisko 100 l vody denne
Školská jedáleň – ZŠ s MŠ Voderady – 800 l pitnej vody /denne

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 Vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z. z. 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 obce, ktoré vyhlási miestnym rozhlasom aj písomnou formou na
miestach k tomu obvyklých.
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V. Prílohy
1. Menovacie dekréty – 4 ks.
2. Zoznamy zásobovaných obyvateľov obce.

..........................................................................................................................................................................
Vo Voderadoch, 29. 06. 2011

Poznámky :
minimálna potreba vody..................................1,5 litra / na deň / osobu
mimoriadne nepriaznivá situácia.....................5 litrov / na deň / osobu
uvedené spotreby platia najviac 3 po sebe nasledujúce dni, potom sa zvyšujú minimálne o 20 %

subjekt
I. výdajňa
II. výdajňa

a) Množstvo pitnej vody pri dodávke cisternou (1 cisterna cca 8000 litrov) pre 1400 obyv.
1-3 deň (l)
Deň naviac (l)
1.050
1.050

1.260
1.260
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