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Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č.442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácií
v sieťových odvetviach a vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z.z. o zásobovaní vodou na obdobie
krízovej situácie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych
predpisov, uznieslo sa dňa 14.02.2019 na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 06/2019
(ďalej len „VZN“) :

O núdzovom zásobovaní pitnou vodou
v období krízovej situácie
Čl. 1

Úvodné ustanovenia
§1
Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len VZN/ upravuje :
1. práva a povinnosti mesta ako zásobovateľa, ktorý spôsob núdzového zásobovania pitnou
vodou vykonáva,
2. práva a povinnosti konečného spotrebiteľa núdzového zásobovania pitnou vodou, /ďalej len
spotrebiteľ/
3. spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou,
4. požiadavky na kvalitu vody
Čl. 2

Zásobovanie vodou v núdzových situáciách
§2
1. V meste Tlmače je toho času vybudovaný verejný vodovod.
2. Príprava na zásobovanie vodou na obdobie núdzovej situácie je plánovanie a prijímanie
preventívnych opatrení na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov mesta.
3. Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude možné
zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania (cca 30 % súčasnej spotreby) z dôvodu
mimoriadnej udalosti:
a)
b)
c)
d)

pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
pri obmedzení zásobovania vodou
pri poruche na verejnom vodovode
kontaminácie pitnej vody na zdrojoch pitnej vody a jej následného znemožnenia
požívania na pitné a potravinárske účely,
e) mimoriadnych klimatických podmienok (vysoké teploty a nedostatok dažďa)
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4. Mesto a prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinné oznámiť občanom a príslušným
orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách v
zmysle príslušného zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách1.
5. Núdzové zásobovanie vodou vykonáva prevádzkovateľ na odberných miestach cisternami
alebo inými prepravnými prostriedkami.
6. Mesto nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou na pitnú vodu.
7. Dovoz pitnej vody je možný na základe objednávky cisternami od Západoslovenskej
vodárenskej spoločnosti, a. s., odštepný závod Ludanská cesta 2852/4, 934 05 Levice.
Čl. 3

Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou
§3
Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného
vodovodu je v meste odber pitnej vody z určeného miesta obyvateľmi na vlastné
náklady
1. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 10 litrov na osobu/deň, v
mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu/deň a to najviac tri dni po sebe.
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 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 nerušivý a pokojný výdaj.
5. Mesto taktiež určí osobu, ktorá bude zodpovedná za koordináciu a zabezpečenie požiadaviek
na pitnú vodu a za koordináciu dodávok vody na území mesta s dodávateľom pitnej vody.
Čl. 4

Organizácia núdzového zásobovania
§4
Určenie výdajní pitnej vody
1. Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov sa
na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:
- Základná škola, Školská ulica 9
- Zdravotné stredisko, parkovisko na Kotlárskej ulici
- parkovisko pri autobusovej zástavke na Potočnej ulici

2. Forma a kapacita výdaja bude spresnená na základe skutkového stavu krízovej situácie, kde
bude určený počet a jednotlivé odberné miesta aktualizované podľa potreby krízovým
štábom mesta.
1

§ 32 zákona č. 442/2002 Z. z.
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§5
Zodpovedné osoby za výdaj v meste
Zodpovedné osoby pri vydávaní vo výdajniach budú určené menovacím dekrétom mesta.
(Príloha VZN– menovací dekrét – vzor).
§6
Určenie zodpovedných zástupcov mesta s inými orgánmi
Pre koordináciu a spoluprácu s Okresným úradom je určený primátor mesta.
§7
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 príslušného
predpisu2 a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom. V
tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na technické účely (ako je
polievanie záhrad, umývanie áut, napúšťanie bazénov).
Čl. 5
Práva a povinnosti
§8
1. Zásobovateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa
harmonogramu v dohodnutom množstve.
2. Krízový štáb je povinný určiť odberové množstvo pitnej vody na jeden deň a osobu.
Spotrebiteľ má právo určené množstvo pitnej vody odobrať a v určený deň pristaviť si
vlastnú kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na miesto určené pre odber vody.
3. Zásobovateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ
využíva na iný než dohodnutý účel.
4. Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva zásobovateľ z určeného odberného miesta.
Čl. 6
Požiadavky na kvalitu vody
§9
1. Zásobovateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou - cisternou nedôjde
k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu vody.
2. Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody.

2

Vyhláška MŽP SR č.220/2012 Z. z
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Čl. 7
Záväzné nariadenia mesta pre núdzové zásobovanie obyvateľov
Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z plánu
núdzového zásobovania mesto vyhlási miestnym rozhlasom a zverejní písomnou formou na
miestach k tomu obvyklých (úradná tabula mesta, webová stránka obce www.mestotlmace.sk).

Čl. 8
Záverečné ustanovenia
1) Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch sa na tomto všeobecne záväznom nariadení uznieslo dňa
14.02.2019 uznesením č. 5/140219
2) Návrh tohto VZN bol zverejnený na pripomienkovanie občanov na úradnej tabuli mesta a
na internetovej stránke mesta dňa 29.01.2019
3) Návrh tohto VZN bol pripomienkovaný v komisiách mestského zastupiteľstva:
Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia, tepelného a bytového
hospodárstva dňa 05.02.2019
Komisia školstva, kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a sociálnych vecí dňa 05.02.2019
4) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 02.03.2019.
V Tlmačoch dňa 14.02.2019

Miroslav Kupči v.r.
primátor mesta
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Príloha č. 1

MENOVACÍ DEKRÉT
V zmysle zákona NR SR č. . 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona NR SR
č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veci ochrany spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov a Vyhlášky MH SR č. 125/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predaji životne
dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných
opatrení a o odberných oprávneniach plní mestský úrad v Tlmačoch v rámci úloh v oblasti
hospodárskej mobilizácie aj úlohy spojené s mimoriadnymi regulačnými opatreniami.
Na základe čl. 6 ods. 13 Metodického pokynu MH SR č. 4/2003 na spracovania podkladov
využiteľných krajskými, okresnými úradmi a obcami pri organizácii predaja životne dôležitých
výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas
krízovej situácie Mesto Tlmače v zastúpení primátorom mesta zriaďuje Mestskú komisiu pre
mimoriadne regulačné opatrenia a výdajňu pitnej vody.

Na základe uvedeného m e n u j e m :
Gustáva Jakubičku
...................................................................
za hlavného koordinátora ( člena ) Mestskej komisie pre mimoriadne regulačné opatrenia
a výdajne pitnej vody.

Miroslav Kupči v.r.
Primátor mesta

