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 Mesto Krompachy, na základe samostatnej pôsobnosti  podľa článku 68 Ústavy Slovenskej 

republiky a podľa  § 4 ods. 3 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, § 36 ods. 7 písm. a, b a c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných 

vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 276/2001 Z. 

z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 

Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie v znení 

neskorších predpisov sa  

uznieslo 
na tomto všeobecne záväznom nariadení. 

 

Čl. 1 

 

Úvodné ustanovenie 

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje  

 

a) práva a povinnosti dodávateľa pitnej vody a úžitkovej vody, ktorý zásobovanie pitnou vodou 

a úžitkovou vodou na obdobie krízovej situácie vykonáva,  

b) práva a povinnosti konečného spotrebiteľa zásobovaného pitnou vodou a úžitkovou vodou 

na obdobie krízovej situácie, ( ďalej len spotrebiteľ), 

c)  spôsob a režim núdzového zásobovania pitnou vodou a úžitkovou vodou, 

d)  požiadavky na kvalitu vody. 

 

(2) Zásobovaním pitnou vodou a úžitkovou vodou na obdobie krízovej situácie (ďalej len „núdzové 

zásobovanie vodou“) sa rozumie vykonávanie organizačných, materiálnych a technických 

opatrení a činností na zabezpečenie dodávok pitnej vody pre obyvateľstvo pri prerušení jej 

dodávky z verejného vodovodu a dodávok pitnej vody a dodávok úžitkovej vody pre subjekty 

hospodárskej mobilizácie. 

 

(3) V meste Krompachy je zásobovanie obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého 

prevádzkovateľom je Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. Poprad. Celková kapacita 

verejného vodovodu je 24 l /sek, celkový počet zásobovaných obyvateľov je 8 750.   

           

Čl. 2  

Núdzové zásobovanie vodou 

 

(1) Príprava na núdzové zásobovanie vodou je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na 

zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov a subjekty hospodárskej mobilizácie.  

 

(2) Núdzové zásobovanie vodou sa vykonáva v prípade, že dodávky pitnej vody nebude možné 

zabezpečiť ani v rozsahu obmedzeného zásobovania alebo prerušenia dodávky vody z verejného 

vodovodu z dôvodu mimoriadnej udalosti 
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a) pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,  

b) pri obmedzení zásobovania vodou, 

c) pri poruche na verejnom vodovode, 

d) deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo 

úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu, 

e) kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej 

následného, 

f) znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely, 

g)  mimoriadnych klimatických podmienok ( vysoké teploty a pokles zásob surovej vody na 

výrobu pitnej vody. 

 

(3) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 30% oproti priemernej spotrebe 

vody podľa štatistických ukazovateľov subjektov hospodárskej mobilizácie zabezpečujúcich 

zásobovanie pitnou vodou za obdobie predchádzajúceho štvrťroka (ďalej len „priemerná 

spotreba vody“) alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň    

č. 1 a dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve 

dosahujúcom 70 % priemernej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie 

používania pitnej vody z verejného vodovodu na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, 

verejných priestranstiev a umývanie áut.  

 

(4) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 50% oproti priemernej spotrebe 

vody alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 2 

a dodávka pitnej vody sa zabezpečuje verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 

50 % priemernej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody 

z verejného vodovodu na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev,  

umývanie áut, ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim 

odberateľom.  

.  

(5) Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodárenských zdrojov viac ako o 70% oproti priemernej spotrebe 

vody alebo k vyradeniu vodárenských zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č. 3 

a dodávka pitnej vody sa verejným vodovodom zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 

30 % priemernej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania pitnej vody 

z verejného vodovodu na iné účely, najmä na polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev 

a umývanie áut ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim 

odberateľom a opatrenia určujúce čas dodávky pitnej vody verejným vodovodom.  

  

 (6) Minimálna potreba pitnej vody pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou je 10 litrov na osobu 

denne. Minimálna potreba pitnej vody v mimoriadne nepriaznivých podmienkach je 5 litrov na 

osobu denne, najviac počas troch po sebe nasledujúcich dňoch. 

 

(7) Pre organizácie zdravotníckeho zabezpečenia je minimálna potreba pitnej vody 30 litrov na lôžko 

denne. 

 

(8) Súčasne je v dôsledku vyradenia verejného vodovodu ohrozená aj prevádzka stravovacích 

zariadení v meste. 
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(9) Dodávateľ pitnej vody je povinný oznámiť mestu a príslušným orgánom a organizáciám 

prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody v lehotách v zmysle § 32 zákona NR SR       

č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov.  

 

(10) Núdzové zásobovanie vodou vykonáva dodávateľ pitnej vody na distribučných miestach 

cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami. 

 

(11 Náklady na dodávku pitnej vody v cisternách znáša distribútor – subjekt hospodárskej 

mobilizácie.   

          

Čl. 3 

Varianty núdzového zásobovania vodou 

 

(1) Mesto Krompachy nedisponuje vlastnou cisternovou súpravou na pitnú vodu. Dodávateľ pitnej 

vody zabezpečuje rozvoz pitnej vody v cisterne do určeným distribučných miest. Podľa 

spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť distribúciu pitnej vody 

všetkým obyvateľom v postihnutej časti mesta ( resp. na celom území mesta),  

 

 (2) Rozvozom balenej pitnej vody dodá spoločnosť, ktorá bude vybratá a s ktorou bude následne 

uzatvorená dohoda o dodávke balenej pitnej vody  priamo do distribučných miest.   

 

(3) Použitím vody zo studní. Na území mesta sa nachádzajú 3 studne, ktoré po vykonaní hygienickej 

a zdravotnej úpravy vody, môžu slúžiť ako zdroj pitnej vody a v každom prípade ako zdroj 

úžitkovej vody. Ako zdroj úžitkovej vody sa v meste nachádzajú  2 zdroje. 

 

      Mestské studne   ul. Hornádska, výdatnosť 200 lit./hod.  

                                   ul. Hornádska, studňa tohto času nefunkčná možnosť spojazdnenia  

         ul. Slovinská, studňa tohto času nefunkčná možnosť spojazdnenia 

 

Čl. 4 

Organizácia núdzového zásobovania vodou 

 

(1) Na zabezpečenie núdzového zásobovania vodou pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov  

na základe vyhodnotenia situácie sa určujú nasledovné distribučné miesta, pre varianty 1 a 2  

 

    Distribučné miesto č. 1:   Dom kultúry, v čase od 7,00 do 8,45hod.  (33 m
3
)                           

    Distribučné miesto č. 2:   Základná škola, ul. Zemanská v čase od 9,0 0 do 10,45 hod.  (45 m
3
) 

    Distribučné miesto č. 3 :  Gymnázium, ul. Lorencova v čase od 11,00 do 12,45 hod.  (56 m
3
) 

    Distribučné miesto č. 4:   Materská škola, ul. Hlavná v čase od 13,00 do 14,45 hod. (35 m
3
) 

    Distribučné miesto č. 5:   Požiarna zbrojnica, ul. Maurerova  od 15,00 do 16,45 hod. (34 m
3) 

     Distribučné miesto č. 6:   Centrum voľného času, ul. SNP od 17,00 do 18,45 hod.  (60m
3
) 

 

(2) Zodpovedné osoby na distribučných miestach za vydaj pitnej vody sú uvedené v prílohe č. 1 

tohto nariadenia. 

(3) Minimálne množstva pitnej vody a počet zásobovaných osôb je uvedený v prílohe č. 2 tohto 

nariadenia. 

(4) Čas vydaja a distribučné miesta podľa ulíc sú uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia.  
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(3) Priradenie ulíc k jednotlivým distribučným miestam 

 

Distribučné miesto č. 1: obyvatelia ulíc Banícka štvrť, Banská, Cintorínska, Dolina, 

Horská, J.B.Ivana,   Kúpeľná, Lesnícka, M. Šprinca, Námestie Slobody, Partizánska, 

Robotnícka, Sadová, Turistická, Veterná, 

 

Distribučné miesto č. 2:  obyvatelia ulíc Mlynská, Slovinská, Zemanská, 

 

Distribučné miesto č. 3:  obyvatelia ulice Lorencova, trvalý pobyt Mesto Krompachy 

 

Distribučné miesto č. 4:  obyvatelia ulíc Hlavná, Stará Maša, Trangusova, 

 

Distribučné miesto č. 5:  obyvatelia ulíc Maurerova, Poštová, Stará cesta, 

 

Distribučné miesto č. 6:  obyvatelia ulíc 29. augusta, Družstevná, Hornádska, Jesenského, 

kpt. Nálepku,    Rázusova, SNP, Štúrova 

 

(4) 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. 

Množstva odobranej pitnej vody budú evidované  na tlačive „Prehľad o vydanej pitnej vode“. 

Príloha č. 4 tohto nariadenia.  

 

(5) Čas odberu pre variantu 3 svojpomocné zo studní, ktoré spĺňajú podmienky, v čase od 7,00 do 

21,00 hod. 

 

Čl. 5 

Organizácia núdzového zásobovania úžitkovou vodou 

 

(1) Na odber úžitkovej vody je určené odberné miesto za mestským úradom slúžiace na odber 

úžitkovej vody pre SKY Plejsy Krompachy. 

 

(2) Čerpaciu techniku zabezpečuje Mesto Krompachy. 

 

(3) Zástupcom mesta zodpovedný za odberné miesto úžitkovej vody je vedúci oddelenia výstavby, 

životného prostredia a technických služieb Mestského úradu v Krompachoch.  

 

(4) Odber úžitkovej vody vykonávajú subjekty hospodárskej mobilizácie vlastnými prostriedkami 

v určených objemoch. 

  

(5) Náklady na distribúciu a dodávku úžitkovej vody znáša mesto. 

 

Čl. 6 

Určenie zodpovedných zástupcov mesta 

 

(1)  Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ zástupca primátora. 

 

(2)  Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody prednosta MsÚ. 
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Čl. 7 

Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich na území mesta.      

 

 Pitnú vodu v množstve litroch si subjekty pôsobiace na území mesta zabezpečujú vlastnými 

silami na príslušnom distribučnom mieste.  

 

 

 

Čl. 8 

Obdobie núdzového zásobovania 

 

Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie mesto stanoví obdobie 

núdzového zásobovania vodou a množstvá dodávanej pitnej vody podľa  Vyhlášky MŽP SR              

č. 220/2013 Z.z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou vodou normálnym spôsobom. 

V tomto období zvlášť zvýrazniť zákaz používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formou 

dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely. 

 

Čl. 9 

Práva a povinnosti 

 

(1) Dodávateľ je povinný zabezpečiť núdzové zásobovanie pitnou vodou podľa harmonogramu 

rozvozu v dohodnutom množstve.    
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Subjekt 
Osôb        

min a max 
Technológia Min. Max Výdajňa Na lôžko 

Giulia Pizza - 

Bagetéria 
50-150 1000 250 500 Č. 4  

Kuchyňa pri 

Nemocnici s.r.o. 
150-450 1500 400 1500 Č. 1 10 350 

Závodná kuchyňa 

SEZ a.s. 
300-900 2000 1000 3000 Č. 6  

Školská kuchyňa  

pri ZŠ Maurerova 
300-900 2000 1000 3000 Č. 5  

Školská kuchyňa  

pri ZŠ Zemanská 
300-900 2000 1000 3000 Č. 1  

Školská kuchyňa  

pri MŠ Hlavná 
100-300 1000 300 1000 Č. 4  

Reštaurácia Melódia 150-450 1500 500 1500 Č. 1  

Reštaurácia 

Centrum 
100-300 1000 300 1000 Č. 2  

Reštaurácia Galéria 100-300 1000 300 1000 Č. 1  

Školská jedáleň pri 

Gymnáziu 
200-600 1500 600 1500 Č. 3  

Školská jedáleň pri 

Súkr. strednej škole 
200-600 1500 600 1500 Č. 5  

Penzión Plejsy 60-180 200 500 500 Č. 5  

Penzión požičovňa 15-45 100 200 150 Č. 5  

       



 

 

(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 rozvozový deň pristaviť si vlastnú 

kalibrovanú nádobu na odber pitnej vody na distribučnom mieste.   

 

(3) Dodávateľ zníži prípadne odmietne núdzové zásobovanie pitnou vodou ak ju spotrebiteľ využíva 

na iný než dohodnutý účel. 

 

(4) Núdzové zásobovanie pitnou vodou vykonáva dodávateľ cisternou z odberného miesta verejného 

vodovodu.. 

 

Čl. 10 

Požiadavky na kvalitu vody 

 

(1) Dodávateľ zodpovedá za to, že pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou - cisternou nedôjde 

k zníženiu jej kvality, pričom voda musí spĺňať všetky podmienky na kvalitu pitnej vody. 

 

(2) Spotrebiteľ zodpovedá sám za kvalitu už odobratého množstva pitnej vody. 

 

Čl. 11 

Záverečné ustanovenia 

  

(1) Všeobecne záväzné nariadenie mesta Krompachy č. 4/2013 o  núdzovom zásobovaní vodou na 

obdobie krízovej situácie  bolo schválené Mestským  zastupiteľstvom dňa 21. augusta 2013 

uznesením č. 30 /D.1. 

 

 (2) Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krompachy č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní vodou 

na obdobie krízovej situácie nadobúda účinnosť dňa  10. septembra 2013. 

 

(3) Zmeny a doplnky Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 4/2013 o núdzovom 

zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie možno vykonať len všeobecne záväzným 

nariadením. 

 

(4) Nadobudnutím právoplatnosti Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krompachy č. 4/2013       

o núdzovom zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie stráca platnosť Všeobecne záväzné 

nariadenie Mesta Krompachy č. 3/2011 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej 

situácie. 

 

(5) Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce z „Plánu 

núdzového zásobovania vodou na obdobie krízovej situácie“ mesto vyhlási mestským rozhlasom      

a zverejní na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. 

 

 

V Krompachoch 18.7.2013 

                                                                                           

 

         Ing. Iveta Rušinová 

           primátorka mesta 
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Príloha č.1 VZN 4/2013  

 

 

Zodpovedné osoby na distribučných miestach za vydaj pitnej vody 

 

 

Distribučné miesto č. 1:  Ing. Jozef Krak  vedúci  

    Anna Cichá   člen 

    Silvia Zavadová  člen  

 

Distribučné miesto č. 2:   JUDr. Ingríd Chudiková vedúci 

     Jana Kandriková  člen 

    Eva Rimska  člen   

 

Distribučné miesto č. 3: Ing. Ján Ivančo vedúci 

    Anna Kramolišová člen 

    Ľuboslava Uličná člen 

 

Distribučné miesto č. 4: Ing. Erika Balážová vedúci 

    Mária Jendruchová člen 

    Silvia Karolčiková člen 

 

Distribučné miesto č. 5: Ing. Ján Znanec vedúci 

    Jana Jurečková člen  

    Margita Gaľová  člen 

 

Distribučné miesto č. 6: Ing. Anna Čupajová vedúci 

    Ivo Hinďoš  člen 

    Marta Slovinská člen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 VZN 4/2013 

 

Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva 

v meste Krompachy na prvé 3 dni núdzového stavu 

 

a) množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou 

 

Subjekt 

Počet 

zásobovaných 

osôb 

Množstvo 

pitnej vody 

v 1. deň (l) 

Množstvo 

pitnej vody 

v 2. deň (l) 

Množstvo 

pitnej vody 

v 3. deň (l) 

Množstvo 

pitnej vody 

v nasl. dni 

 

Výdajňa č.1 

 
1 106 11 060 11 060 11 060 21 000  

 

Výdajňa č.2 
1 490 14 900 14 900 14 900 28 300  

 

Výdajňa č.3 
1 875 18 750 18 750 18 750 35 600  

  

Výdajňa č.4 
1 150 11 500 11 500 11 500 21 800  

 

Výdajňa č.5 
1 129 11 290 11 290 11 290 21 450  

 

Výdajňa č.6 
2 005 20 050 20 050 20 050 38 100  

 

Stravovacie. 

zariadenia 

 39 000 39 000 39 000 39 000  

 

Zdrav. 

zariadenia 

115 lôžok 3 450 3 450 3 450 5 750  

 

Celkom 
 130 000  130 000  130 000 211 000  

 

Pozn. potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v § 4 ods. 1 a 2 Vyhl. MŽP č. 220/2012 Z.z.  

 

b) množstvo balení pitnej vody balenej á 5 l 

 

Subjekt 

Počet 

zásobovaných 

osôb 

Množstvo 

balení pitnej 

vody v 1. deň  

Množstvo 

balení pitnej 

vody v 2. deň  

Množstvo 

balení pitnej 

vody v 3. deň  

Množstvo 

balení pitnej 

vody v nasl. 

dni 

 

Výdajňa č.1 

 
1 106 2 212 2 212 2 212 4 397  

 

Výdajňa č.2 
1 490 2 980 2 980 2 980 5 924  

 

Výdajňa č.3 
1 875 3750 3750 3750 7 455  

 

Výdajňa č.4 
1 150 2 300 2 300 2 300 4 572  

 

Výdajňa č.5 
1 129 2 258 2 258 2 258 4 488  

 

Výdajňa č.6 
2 005 4 010 4 010 4 010 7 972  

Celkom 8 755 17 580 17 580 17 580 34 808  

 

Pozn. Pri núdzovom zásobovaní balenou pitnou vodou je potrebné mať zmluvne zabezpečenú dodávku od 

veľkoobchodu, predajne alebo iného dodávateľa. Množstvo balení sa prepočíta  podľa obsahu balenia. Balenú pitnú vodu 

uhrádza občan v mieste distribúcie. 

 

 

 

 



Príloha č. 3 VZN 4/2013 

Prehľad o distribučných miestach  

pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou 

v meste Krompachy 

 

Výdajňa 

číslo 
Dislokácia 

Kapacita 

zásobníka 

pitnej 

vody 

Počet 

zásobovaných 

osôb 

Druh zásobníka 

1-stacionárny, 

pevný 

2-mobilný(cisterna) 

3- skladací 

 

Určená pre obyvateľov ulíc 
Čas vydaja od    

do 
Výdaj zabezpečí 

 

1 
 

Dom kultúry                   
 1 106 2 Auto cisterna 

Banícka štvr     Banícka štvrť Banská, Cintorínska, 

Dolina, Horská, J.B.Ivana,   Kúpeľná, 

Lesnícka, M. Šprinca, Námestie Slobody, 

Partizánska, Robotnícka, Sadová, 

Turistická, Veterná, 

 

od 7,00 do 

8,45 hod.      
 

2 

Základná 

škola,  ul. 

Zemanská  

 

 1 490 2 Auto cisterna 

Mlynská, Slovinská, Zemanská, 

 

 

od 9,0 0 do 

10,45 hod. 

 

 

3 

 

Gymnázium, 

ul. 

Lorencova  

 1 875 2 Auto cisterna 
Lorencova, 

 

od 11,00 do 

12,45 hod.   
 

4 

 

Materská 

škola, ul. 

Hlavná  

 1 150 2 Auto cisterna Hlavná, Stará Maša, Trangusova 
od13,00 do 

14,45 hod. 
 

5 

 

Požiarna 

zbrojnica, ul. 

Maurerova   

 1 129 2 Auto cisterna Maurerova, Poštová, Stará cesta, 
od 15,00 do 

16,45 hod. 
 

6 

 

Centrum 

voľného 

času, ul. SNP  

 2 005 2 Auto cisterna 

 

29. augusta, Družstevná, Štúrova 

Hornádska, Jesenského, SNP, 

kpt. Nálepku,  Rázusova,  

 

od 17,00 do 

18,45 hod.   
 



Príloha č. 4 VZN 4/2013 

 

Prehľad 

o vydanej pitnej vode 

 

dňa .............................................. 

 

Por. 

číslo 
Meno a priezvisko Bydlisko- ulica, číslo domu 

Množstvo 

pitnej vody 
Podpis o prevzatí 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


