Plán
núdzového zásobovania pitnou vodou
v období krízovej situácie v obci Muránska Huta

I.

Zhodnotenie situácie

1. Obec Muránska Huta zásobuje obyvateľov pitnou vodou z dvoch verejných
vodovodov ,ktorých prevádzkovateľom je prevádzkové stredisko vodárenskej
spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice a Odborný
liečebný ústav psychiatrický n.o. Predná Hora.
Celková kapacita verejného vodovodu je 9,5 / 2,89 l/sec.. Celkový počet
zásobovaných je 114 / 81/ 250 obyvateľov. Na území obce sa nenachádzajú
súkromné studne.
Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku :
a) deštrukčnej činnosti potrubia, zničením vodojemu a znemožnením
dopravy pitnej vody obyvateľstvu
b) kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody
c) 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 obyvateľov resp. všetkých obyvateľov 445 a je potrebné vykonať
núdzové zásobovanie pre 195 obyvateľov na celom území obce.

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 balenej pitnej vody do výdajni balenej vody stanovenej v obci.
Pitnú vodu na základe zmluvy dodá SZČO Martina Simanová priamo do
výdajne pitnej vody.

III.

Organizácia núdzového zásobovania

1. Určenie distribučných miest pitnej vody
Na zabezpečenie núdzového zásobovania z hľadiska hustoty obyvateľstva sa
na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné distribučné miesta pitnej
vody :
Distribučné miesto č.1 : Obecný úrad – zasadačka , Muránska Huta č.2

Kapacita - 114 osôb
Forma vydaja – balená voda PET fľaše
Harmonogram výdaja – podľa čísiel domu
od 1 do 66
od 67 do 118
Distribučné miesto č.2 : Bytový dom .č.131, Muránska Huta ,m.č.Predná
Hora
Kapacita - 81 osôb
Forma vydaja - balená voda PET fľaše
Harmonogram výdaja – podľa čísiel domu
od 121 do 135
Distribučné miesto č.3 : OLÚp n.o. Muránska Huta – Predná Hora č.126
Kapacita – 250 osôb
Forma vydaja – balená voda PET fľaše
Harmonogram vydaja – pacienti I,II,III, posch.
zamestnanci

2. Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody
Distribučné miesto č.1 : obyvatelia obce Muránska Huta 113 osôb
za výdaj zodpovedá : Vladimír Sedlák
Distribučné miesto č.2 : obyvatelia m.č.Predná Hora 81 osôb
Za výdaj zodpovedá : Ján Valaštek
Distribučné miesto č.3 : pacienti a zamestnanci budova OLÚp č.126
Za výdaj zodpovedá : Ján Lábaj

3. Určenie zodpovedných zástupcov obce :
a) pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ : Robert Ševčík
b) pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody : Elena Žiaková

4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov
pôsobiacich na území obce
Na území obce pôsobí :
Predajňa potravín : zásobuje obyvateľov základnými potravinami
Táto prevádzka si odber pitnej vody zabezpečí vlastnými silami v distribučnom
mieste č.1.

5.Obdobie núdzového zásobovania
Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie
obec stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody
podľa vyhlášky č.220/2012 Z.z.
Počas vyhlásenia obdobia núdzového stavu je prísny zákaz používania vody na
iné účel 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
vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania obec má uverejnené v záväznom
nariadení obce č.008/2009 , ktoré vyhlási miestnym rozhlasom aj písomnou
formou na úradnej tabuli obce.

V.
1.
2.
3.
4.

Prílohy
1 x zmluva o dodávke pitnej vody
2 x menovací dekrét
1 x zoznam zásobovaných osôb
1 x druhopis dokumentácie výdajní pitnej vody

