Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 11/2011
o riešení krízových situácií v zásobovaní pitnou vodou na území mesta Skalica
Mestské zastupiteľstvo v Skalici na základe § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom
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 ako aj so zákonom č. 414/2002 Z. z.
o hospodárskej mobilizácii v znení § 17 ods. 1 citovaného zákona a v znení vyhlášky č. 259/2005 Z.
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie v znení
neskorších predpisov sa uznieslo na tomto nariadení.
§1
Úvodné ustanovenia
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ustanovuje postup a činnosti v
zásobovaní obyvateľov mesta pitnou vodou v krízových situáciách, náhradnom zásobovaní pitnou
vodou a v období extrémnych klimatických podmienok.
2) Účelom tohto nariadenia je v mierovej situácii prijímať na úrovni mesta opatrenia, riadiť a
koordinovať činnosť v plnení úloh pri dodávke a zásobovaní obyvateľov pitnou vodou na prvé tri
dni obdobia krízovej situácie.
§2
Základné ustanovenia
1) Krízová situácia v zásobovaní pitnou vodou je stav spôsobený poklesom výdatnosti vodného
zdroja.
2) Náhradné zásobovanie vodou je spôsob dodávky pitnej vody v prípade prerušenia alebo
obmedzenia dodávky pitnej vody z verejného vodovodu.
3) Núdzové zásobovanie vodou je spôsob dodávky pitnej vody, ktorým sa zabezpečuje dodávka
pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
4) Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária a katastrofa.
§3
Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1) V znení § 32 ods. 1 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 (ďalej len „zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách“), prevádzkovateľ
verejného vodovodu Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (ďalej len „BVS“) môže prerušiť
alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu:
a) z dôvodu mimoriadnej udalosti,
b) pri poruche na verejnom vodovode, vodovodnej prípojke,
c) pri ohrození života, zdravia ľudí alebo majetku,
d) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržby a revíznych prácach,
e) pri obmedzení zásobovania pitnou vodou,
f) pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vôd.
2) Prevádzkovateľ verejného vodovodu (BVS) je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku
pitnej vody bez predchádzajúceho upozornenia iba podľa § 32 odseku 1 písm. a) až c) a písm. e)
zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody
podľa odseku 1 písm. a) a c) zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách je prevádzkovateľ
povinný bezodkladne oznámiť obci a príslušným orgánom a organizáciám. Prerušenie alebo
obmedzenie dodávky pitnej vody podľa odseku 1 písm. b) a e) zákona o verejných vodovodoch a
kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný oznámiť do 24 hodín dotknutým odberateľom.
3) V prípade prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody podľa bodu 1 písm. b) až e) zákona o
verejných vodovodoch a kanalizáciách je prevádzkovateľ oprávnený stanoviť podmienky tohoto

prerušenia alebo obmedzenia a je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou
vodou v medziach technických možností a miestnych podmienok.
4) V prípade prerušenia dodávky vody podľa odseku 1 písm. a) zákona o verejných vodovodoch a
kanalizáciách prevádzkovateľ postupuje podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov.
§4
Obmedzenia zásobovania pitnou vodou
1) Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu je možné pri vyhlásení
regulačných stupňov z dôvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov najmä vplyvom nepriaznivých
klimatických podmienok alebo vyradenia vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z
prevádzky. Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v
zníženom množstve.
a) Regulačný stupeň č. 1 – pokles výdatnosti o 15%
Pri vyhlásení regulačného stupňa č. 1 platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely, najmä polievanie záhrad, ihrísk verejných priestranstiev a
umývanie áut.
b) Regulačný stupeň č. 2 – pokles výdatnosti o 30%
Pri vyhlásení regulačného stupňa č. 2 platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely, najmä polievanie záhrad, ihrísk verejných priestranstiev a
umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim
odberateľom.
c) Regulačný stupeň č. 3 – pokles výdatnosti o 70%
Pri vyhlásení regulačného stupňa č. 3 platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody z
verejného vodovodu na iné účely, najmä polievanie záhrad, ihrísk verejných priestranstiev a
umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim
odberateľom a opatrenia určujúce čas dodávky pitnej vody verejným vodovodom.
§5
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1) Náhradné zásobovanie pitnou vodou pre obyvateľov vykonáva prevádzkovateľ na odberných
miestach cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.
2) Odberné miesta pitnej vody pre náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na území
mesta Skalica:
Základná škola , Vajanského 2
parkovisko - Zimný štadión Dr. Clementisa 50
MŠ + DJ Slniečko, Dr. Clementisa 59
Základná škola, Mallého 2
Základná škola , Strážnická 1
Hasičská Zbrojnica , Strážnická 2
MŠ , Hurbanova 1
Potraviny Lorenc, SNP 20
3) Náhradné zásobovanie pitnou vodou je vykonávané spravidla denne v čase od 07,00 do 21,00
hod.
4) Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť dodávku
pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prechádza sa na núdzové zásobovanie pitnou
vodou.
5) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 15 l na osobu denne, v
mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 l na osobu denne, najviac na tri po sebe nasledujúce dni.
6) Pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s. je núdzová potreba pitnej vody 30 l na lôžko
a deň alebo vo výške minimálnej potreby určenej na uchovanie zdravotníckeho zabezpečenia.

§6
Spoločné a záverečné ustanovenia
1) Na území mesta Skalica vyhlasuje, odvoláva, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou
situáciou predseda krízového štábu mesta Skalica ( primátor mesta).
2) Varovanie obyvateľstva sa v meste vykonáva prostredníctvom informačného systému civilnej
ochrany, a to varovnými signálmi – sirénou. Informovanie obyvateľstva sa vykonáva
prostredníctvom mestskej televízie, Záhoráckeho rádia, internetovej stránky www. skalica. sk ako aj
za účasti Mestskej polície Skalica.
3) Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa postihuje podľa zákona
č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4) Právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší toto nariadenie, uloží
obec pokutu od 99 € do 3 319 € podľa § 39 ods.3 zákona o verejných vodovodoch a verejných
kanalizáciách.
5) Primátor mesta do 30 dní po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného nariadenia menuje
zodpovedné osoby za výdaj pitnej zo zamestnancov mesta. V prípade ukončenia pracovného
pomeru bude príslušná zodpovedná osoba nahradená inou osobou menovaná primátorom mesta.
6) Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Skalici dňa 29.9.2011 uznesením č.
165/2011.
7) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.10.2011.

V Skalici, 29.9.2011

Ing. Stanislav Chovanec
primátor mesta

