
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Všeobecne záväzné nariadenie 

Mesta Spišská Stará Ves 

číslo 1/2014 
o núdzovom zásobovaní pitnou vodou na území mesta. 

 
 

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi v súlade s §6 ods.1a 2 a podľa§ 4 ods. 3 
písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade 
s § 18 ods. 3 písm. d zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii, § 36 ods. 7 písm. c) 
zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,  zákona č. 
276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a v znení 
Vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou 
na obdobie krízovej situácie sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení: 

 
 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ ustanovuje postup a činnosť Mesta 

Spišská Stará Ves  pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej 
situácie na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou a upravuje formu a obsah 
požiadavky mesta pri zabezpečovaní dodávky pitnej vody a úžitkovej vody pre 
obyvateľstvo, FO a PO na území mesta. 

2. Účelom tohto nariadenia je v mierovej dobe prijímať na úrovni mesta opatrenia, riadiť 
a koordinovať činnosť v plnení úloh pri núdzovom  zásobovaní obyvateľov pitnou vodou 
na úrovni minimálnej potreby pitnej vody, na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre 
subjekty hospodárskej mobilizácie, právnické a fyzické osoby, ozbrojené sily, ozbrojené 
bezpečnostné zložky a ostatné zložky  na obdobie krízovej situácie a organizáciu 
zabezpečenia obyvateľstva úžitkovou vodou.  

 
Čl. 2 

Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu 
 

    Obyvateľstvo Mesta Spišská Stará Ves je zásobované pitnou vodou verejným vodovodom, 
ktorého prevádzkovateľom je Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s., kde je celkový počet 
zásobovaných 2300 obyvateľov. 
 
 
 
 



1. Prevádzkovateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu 
z dôvodov uvedených § 32 ods.1 písm. a) až f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách. V súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 220/2012 Z. z. môžu byť 
pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsahu vyhlásené regulačné stupne 
odberu vody.  

2. Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným orgánom 
a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v 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. 

 
Čl. 3 

Náhradné zásobovanie pitnou vodou 
 

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ je 
povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na miesta určené 
obcou nasledovne : 

− Rozvozom pitnej vody v cisternách do určeného miesta distribúcie 
− Po zabezpečení vyšetrenia súkromných studní sa dodávka pitnej vody bude realizovať 

podľa stanoveného rozpisu 
2. Mesto Spišská Stará Ves nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu. Na 

základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj 
pitnej vody cisternou prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým obyvateľom na 
celom území mesta. 
 

Čl. 4 
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie 

 
1. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť 

dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové 
zásobovanie pitnou vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni 
minimálnej potreby pitnej vody. 

2. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v meste a výdaj pitnej vody obyvateľstvu organizuje 
a zabezpečuje mesto. Mesto zabezpečí zásobovaním pitnou vodou aj právnické a fyzické 
osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku výroby a predaja potravinárskych 
výrobkov, verejného stravovania, školskej jedálne na území mesta v prospech 
obyvateľstva. 

Čl. 5 
Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou 

 
1. Súhrnné denné množstvo požadovanej pitnej vody Mesto Spišská Stará Ves zabezpečuje 

cestou okresného úradu úradu v Kežmarku: 
a) u spoločnosti PVS a.s.  
nasledovne : 



−   Rozvozom pitnej vody do miesta distribúcie pitnej vody zriadené mestom, 

−   Stravovacie zariadenia si odber pitnej vody zabezpečia vlastnými prostriedkami   
             priamo u dodávateľa. 
b) Použitím súkromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly. 

 
Čl. 6  

Potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov 
 

1. Podľa § 4 ods. 1 Vyhlášky MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní  
vodou v období krízovej situácie je minimálna potreba pitnej vody na núdzové 
zásobovanie  10 l na osobu denne. V mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 l na 
osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch. 

2. Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre 
obyvateľstvo a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov 
hospodárskej mobilizácie. 

3. Mesto určí dostatočný počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich  presné miesto dislokácie. 
4. Mesto určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej 

vody od dodávateľa a zabezpečia jej nerušený a pokojný výdaj. 
5. Mesto taktiež určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu s OÚ v Kežmarku pre 

zabezpečenie požiadavky pitnej vody a za koordináciu dodávok vody na území obce 
s dodávateľom pitnej vody. 

 
Čl. 7 

Organizácia núdzového zásobovania 
 

1. Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni /denne v čase od 7,00 hod do 
21,00 hod/ z hľadiska členenia mesta sa na základe vyhodnotenia situácie určujú 
nasledovné distribučné miesta  pitnej vody: 

• Výdajňa č. 1 – sídlisko Magura 
• Výdajňa č. 2 – ul. Štúrova - Diskont 
• Výdajňa č. 3 – ul. Jesenského – pri požiarnej stanici 

• Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená 

operatívne krízovým štábom mesta podľa potreby. Odber pitnej vody si 

reštaurácie zabezpečia vlastnými silami u dodávateľa, pitnú vodu do materskej 

škôlky zabezpečí mesto.  

2. Osoba zodpovedná za výdaj pitnej vody v mieste distribúcie bude určená menovacím 
dekrétom primátora mesta. 

 
Čl. 8 

Organizácia zásobovania obyvateľstva úžitkovou vodou 
 

 Obyvatelia Mesta Spišská Stará Ves, ktorí vlastnia studňu si budú úžitkovú vodu 
zabezpečovať z vlastných zdrojov, ktoré sa nachádzajú pri rodinných domoch. 
Obyvateľstvu, ktoré nedisponuje uvedenou možnosťou bude distribúciu úžitkovej vody  
zabezpečovať DHZ Spišská Stará Ves. 



 
Čl. 9 

Dokumentácia obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou  
 

Mesto  na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej vody pre 
obyvateľov verejným vodovodom vypracuje vlastnú dokumentáciu na úseku núdzového 
zásobovania v tomto rozsahu : 

a) „Plán  núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v meste“ 
Tento dokument obsahuje : 

• prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie, 

• evidenciu miesta distribúcie pitnej vody a prehľad o zodpovedných osobách 
určených na výdaj vody pre obyvateľov, 

• evidenciu o vydanej pitnej vode, 

• dokumentáciu výdajne pitnej vody, 
• zoznam obyvateľov, ktorým bola vydaná pitná voda v mieste distribúcie. 

. 
 

Čl. 10 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Na území mesta Spišská Stará Ves vyhlasuje, odvoláva, organizuje a riadi úlohy spojené 
s krízovou situáciou predseda krízového štábu mesta Spišská Stará Ves (primátor mesta). 
2.Varovanie obyvateľstva sa v meste vykonáva prostredníctvom informačného systému  
civilnej ochrany, a to varovnými signálmi – sirénou. Informovanie obyvateľstva sa  
vykonáva prostredníctvom Mestského rozhlasu internetovej stránky www.spisskastaraves.sk . 
3. Po nadobudnutí účinnosti VZN Primátor mesta do 30 dní vymenuje zodpovedné osoby za  
výdaj pitnej vody zo zamestnancov mesta. V prípade ukončenia pracovného pomeru bude  
príslušná zodpovedná osoba nahradená inou osobou, ktorú vymenuje primátor mesta. 
4. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Starej Vsi dňa 20.2.2014. 
5.Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15 dňom od vyvesenia na úradnej tabuli. 
 
 
 
V Spišskej Starej Vsi, dňa : 04.02.2014 

 
    

Ing. Jozef Harabin 
                           primátor mesta 

  
 

  

 

 



 
 

• Uvedený návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol vyvesený na pripomienkovanie na 
úradnej tabuli mesta: 
 
dňa :  04.02.2014  pečiatka   podpis: ................................. 
 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo po jeho schválení mestským zastupiteľstvom  
vyvesené (publikované) na úradnej tabuli mesta : 
 
dňa : 21.2.2014  pečiatka   podpis: .................................. 
 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie bolo zvesené z úradnej tabule mesta :     
           
 
dňa : 07.03.2014  pečiatka   podpis: .................................... 
 
 

• Uvedené všeobecne záväzné nariadenie nadobudlo účinnosť: 
 
 
dňa: 07.03.2014                    pečiatka   podpis: ................................... 
 
 
 
 


