Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Rybnici na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3, písm. g, zákona
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na základe § 36 ods. 9 písmeno a)
zákona č. 442/2002 Z.z. a na základe § 31, odst.5 zákona č.414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN)
§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto VZN ustanovuje postup a činnosti obce Vyšná Rybnica pri vykonávaní opatrení hospodárskej
mobilizácie a v období krízovej situácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou a upravuje
formu uplatňovania požiadavky obce pri zabezpečovaní dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo,
fyzických a právnických osôb (FO a PO ) na území obce.
2) Účelom tohto VZN je v mierovej situácii prijímať na úrovni obce opatrenia, riadiť a koordinovať činnosť
v plnení úloh pri dodávke a zásobovaní obyvateľov pitnou vodou na prvé tri dni obdobia krízovej
situácie.
§2
Základné pojmy
1) Krízová situácia :
a./v zmysle čl.1 ods.4 ústavného zákona č.227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu je obdobie, počas ktorého je
bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústredné orgány za splnenia
zákonných podmienok tento stav vyhlasujú s cieľom riešiť tento stav.
b./ V zmysle čl. 1 písmena a) § 2 zákona č.387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách
mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia“) obdobie, počas ktorého je
bezprostredne ohrozená alebo narušená bezpečnosť štátu a ústavné orgány môžu po splnení
podmienok v ústavnom zákone alebo osobitnom zákone na jej riešenie vyhlásiť výnimočný stav,
núdzový stav alebo mimoriadnu situáciu.
2) Príprava na zásobovanie pitnou vodou na obdobie krízovej situácie – je plánovanie a
prijímanie preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov,
subjekty hospodárskej mobilizácie, ozbrojené bezpečnostné zložky , fyzické a právnické
osoby podnikateľov a ostatné zložky.
3) Núdzové zásobovanie pitnou vodou je dodávka pitnej vody cisternami alebo inými prepravnými
prostriedkami. Je to spôsob dodávky pitnej vody, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len
na úrovni minimálnej potreby pitnej vody, je to prijatie plánovaných opatrení na dodávku balenej
pitnej vody pre obyvateľov v 1. deň krízovej situácie a to ak:
- nie je možné zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom
- nie je možné v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku
pitnej vody náhradným zásobovaním, prejde sa na núdzové zásobovanie pitnou vodou.
Vodný zdroj na núdzové zásobovanie pitnou vodou v období krízovej situácie určí subjekt
hospodárskej mobilizácie zabezpečujúci zásobovanie pitnou vodou Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s. so sídlom v Košiciach, (ďalej len dodávateľ).

Pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsahu môžu byť vyhlásené nasledovné regulačné
stupne odberu vody:
-

regulačný stupeň č. 1 – pokles výdatnosti o 15 %

-

regulačný stupeň č. 2 – pokles výdatnosti o 30 %

-

regulačný stupeň č. 3 – pokles výdatnosti o 70 %
Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciá

prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody termíne v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.

§3
Núdzové zásobovanie pitnou vodou na území obce Vyšná Rybnica
1) Núdzové zásobovanie pitnou vodou pre obyvateľov organizuje a zabezpečuje obec Vyšná Rybnica.
2) Obec Vyšná Rybnica organizačne zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj právnických a fyzických
osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku verejného stravovania a v prospech
obyvateľstva.
3) Obec Vyšná Rybnica zabezpečuje požiadavku núdzového zásobovania pitnou vodou
prostredníctvom dodávateľa vody. V prípade potreby obec požiada o súčinnosť Obvodný úrad v
Michalovciach, Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, alebo priamo dodávateľa vody.
Požadované množstvá pitnej vody budú dodané na určené stanovištia výdajní pitnej vody:
a) alternatíva č.1:
- v cisternách s dostatočnou kapacitou pitnej vody alebo iných prepravníkoch na pitnú vodu
na prvé tri dni krízovej situácie,
b) alternatíva č.2:
- výdajom balenej pitnej vody z určených miest výdajní.
§4
Potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov
1) Minimálna potreba pitnej vody pre núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 litrov na osobu/deň, v
mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
2) Obec určí dostatočný počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto dislokácie a spravidla
určí podľa hustoty obyvateľstva tak, aby kapacita výdajne bola najviac pre 200 ľudí.
3) Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej vody od
dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj.
4) Obec taktiež určí osobu /predseda krízového štábu obce, zástupcu/, ktorá bude zodpovedná za
koordináciu s Obvodným úradom v Michalovciach pre zabezpečenie požiadavky potreby pitnej
vody a osobu zodpovednú za koordináciu dodávok vody na území obce s dodávateľom pitnej vody.

§5
Dokumentácia obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou obyvateľov
1) Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre
obyvateľov verejným vodovodom vypracuje „Plán výdaja núdzového zásobovania pitnou vodou
pre obdobie krízovej situácie“ (ďalej len plán núdzového zásobovania) ktorý musí obsahovať všetky
náležitosti potrebné pre splnenie úloh núdzového zásobovania obyvateľov pitnou vodou do 30 dní
po schválení VZN.
2) Tento dokument bude obsahovať :
a) Plán núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie –
zhodnotenie situácie
b) Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v obci Vyšná Rybnica na prvé tri dni núdzového stavu
c) Prehľad o výdajniach pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva v obci Vyšná Rybnica
d) Prehľad o vydanej pitnej vode
3) Dokumentáciu výdajne pitnej vody bude tvoriť aktuálny zoznam odberateľov pitnej vody a
harmonogram výdaja v jednotlivých výdajniach pitnej vody.
4) Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená v prílohovej časti . Vedenie
evidencie o výdaji pitnej vody v obci podľa príloh bude tvoriť náhradný spôsob vedenia evidencie
pre prípad, že v období krízovej situácie nie je možné používať výpočtovú techniku.
5) Dokument „Plán núdzového zásobovania “ jeho časť c) Prehľad o výdajniach pitnej vody pri
núdzovom zásobovaní obyvateľstva ...obec zverejní na svojej internetovej stránke do 3 dní po
vypracovaní a schválení Plánu núdzového zásobovania.
§6
Záverečné ustanovenia
1) Štatutárny zástupca obce do 30 dní po nadobudnutí účinnosti VZN menuje zodpovedné osoby za
výdaj pitnej vody z radov občanov a zamestnancov obce.
2.) Všeobecne záväzné nariadenie obce Vyšná Rybnica č.1/2012 o zásobovaní vodou v krízových
situáciách schválilo Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Rybnici uznesením č. 5/2012 zo dňa
27.6.2012.
3.) Toto VZN nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyhlásenia na úradnej tabuli
obce.
Vo Vyšnej Rybnici, 25.06.2012
František Gejguš
starosta obce
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