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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE BRHLOVCE č. 1/2018
Obecné zastupiteľstvo Obce Brhlovce v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe:
- zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona
č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z. zo dňa 20. júla 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie,
- pokynu GR sekcie IZSCO MV SR č. IZCO-COKR3-2012/000289 zo dňa 28. decembra
2012 na zjednotenie postupu obvodných úradov pri koordinácii obcí pri núdzovom
zásobovaní pitnou vodou ako súčasti opatrenia hospodárskej mobilizácie – organizácia
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení.
sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Plán núdzového zásobovania pitnou vodou
v období krízovej situácie v obci BRHLOVCE

I. Zhodnotenie situácie
1. Obec Brhlovce zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého
prevádzkovateľom je prevádzkové stredisko Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
závod Levice. Celková kapacita verejného vodovodu je 2l/sek, celkový
počet
zásobovaných je 210 obyvateľov. Na území obce sa nachádzajú súkromné studne
v celkovom množstve 22 ks, ktoré po vykonaní hygienickej kontroly a zdravotnej úpravy
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,
- Kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej
následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárske účely
- Mimoriadnych klimatických podmienok (vysoké teploty a pokles zásob surovej vody
na výrobu pitnej vody).
2. Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u všetkých
obyvateľov obce a je potrebné vykonať núdzové opatrenie pre 325 obyvateľov na celom
území obce.
3. Súčasne je v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným
vodovodom ohrozená aj:
- Potravinárska výroba, ktorá je vybraná za subjekt HM – nemáme
- Stravovacie zariadenia v obci, ktoré zabezpečujú stravovanie obyvateľov – nemáme
- Živočíšna výroba v družstve, ktoré zásobuje obce – nezásobuje
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 určených miest výdaja (výdajní). Obec Brhlovce
nevlastní cisternovú súpravu ani zásobníky pitnej vody a na základe spracovaného
harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť výdaj pitnej vody všetkým
obyvateľom v postihnutej časti obce (resp. na celom území obce).
2. Rozvozom balenej pitnej vody do lokalít Moďorík, Kamenný chotár, Pitnú vodu na základe
zmluvy dodá COOP Jednota priamo do výdajne pitnej vody.
3. Použitím súkromných studní po vykonaní veterinárnej, zdravotnej a hygienickej kontroly.
III. Organizácia núdzového zásobovania
1. Určenie výdajní pitnej vody
Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov,
sa na základ vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody:
- Výdajňa č. 1 – OcÚ Brhlovce 156
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Výdajňa č. 2 – Kamenný chotár č. 180
Výdajňa č. 3 – Moďorík

2. Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody
Výdajňa č. 1: obyvatelia Brhloviec – za výdaj zodpovedá pani Jana Bohovicová, zam. OcÚ
Výdajňa č. 2: obyvatelia Kamenný Chotár – za výdaj zodpovedá pani Oľga Kuhajdová
Výdajňa č. 3: obyvatelia Moďorík – za výdaj zodpovedá pani Veronika Gímešová
3. Určenie zodpovedných zástupcov obce
-

Pre koordináciu a spoluprácu s OcÚ: pán Vojtech Krnáč, zamestnanec OcÚ
Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: Danuše Francisiová, starostka obce
Brhlovce

4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území obce
Na území obce Brhlovce sa nenachádzajú subjekty ako pekáreň, mäsiarstvo, reštauráciavývarovňa, zdravotnícke zariadenie.
5. Obdobie núdzového zásobovania
Po vyhlásení núdzového stavu s 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 je potrebné 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, vyplývajúc
z plánu núdzového zásobovania obec uverejní záväzných nariadením obce, ktoré vyhlási
miestnym rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.
V. Prílohy:
Zmluvy, menovacie dekréty, zoznamy zásobovaných obyvateľov obce, zoznam subjektov
v obci, druhopisy dokumentácie výdajní pitnej vody.

Danuše Francisciová
starostka obce
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