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I. Zhodnotenie situácie  
      
1. Mesto Svidník zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého 
prevádzkovateľom je  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice, závod Svidník. 
Celková kapacita verejného vodovodu je 20 l /sek, celkový počet zásobovaných je 11 464 
(100 %) obyvateľov. 
 
Na území mesta sa nenachádzajú súkromné studne, ktoré po vykonaní hygienickej kontroly a 
zdravotnej úprave vody môžu byť použité v prípade vyradenia verejného vodovodu z činnosti. 
 
          Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku: 
a/ deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu alebo 

úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu, 
b/ kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a  jej následného 

znemožnenia požívania na pitné a potravinárskej účely, 
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 všetkých 
obyvateľov a je potrebné pre nich vykonať núdzové zásobovanie. 
  
3. Mesto Svidník si uplatňuje požiadavky na dodávku pitnej vody pre núdzové 
zásobovanie obyvateľstva u dodávateľa pitnej vody - Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť a.s. Košice, závod Svidník . 

4. Súčasne v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným 
vodovodom v meste sú ohrozené aj  stravovacie zariadenia, ktoré zabezpečujú stravovanie 
obyvateľov , školské stravovacie zariadenia a zdravotnícke  zariadenia. 

Živočíšna výroba - Pavel Andrejko SHR, SNP 37/5, 089 01 Svidník , je zabezpečená vodou          
vlastným autonómnym systémom, s vlastným zdrojom vody. 
 
II. Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou. 
 
     Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného vodovodu 
je v meste využiteľný variant: 

1/ rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdaja ( výdajní). Mesto nedisponuje 
vhodnými cisternovými súpravami na rozvoz  pitnej vody, preto požiada  prevádzkovateľa 
verejného vodovodu VVS a.s. , závod Svidník o poskytnutie cisternových automobilov, resp. 
statických cisterien  na rozvoz vody. K dispozícii má mobilnú cisternu  s objemom 10 m3 
a dve stacionárne s objemami  jeden a tri m3. Pri celoplošnom výpadku zásobovania 
zabezpečí mobilné cisterny z iných závodov podľa požiadavky mesta. 
 
2/ rozvozom balenej pitnej vody pre 11 464 obyvateľov podľa výdajní.  

Pitnú vodu na základe zmluvy o budúcej zmluve dodá vybratý dodávateľ priamo do 
jednotlivých výdajni / 2 až 5 litrové balenie/. 
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III. Organizácia núdzového zásobovania 
 

1. Určenie výdajní pitnej vody 
 

Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty obyvateľov 
sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej vody: 

 
Výdajňa č. 1 :  Technické služby, Ul. Budovateľská 446/1 
      kapacita  - 1 968 obyvateľov, 
      forma  - balená resp. cisternou, 
      harmonogram výdaja - podľa vyhlásenia mestským   

                            rozhlasom. 

Výdajňa č. 2 :  Materská škola, Ul. 8. mája  500/56  
      kapacita  - 2 082 obyvateľov, 
      forma - balená resp. cisternou, 

      harmonogram výdaja - podľa vyhlásenia mestským    
                                      rozhlasom.                                                          

Výdajňa č. 3 :  AB MsÚ, Sovietskych hrdinov 200/33 
              kapacita – 1 569 obyvateľov, 

    forma - balená resp. cisternou, 
              harmonogram výdaja - podľa vyhlásenia mestským 
              rozhlasom. 

Výdajňa č. 4 :  Dom kultúry, Sov. hrdinov 354/38 
              kapacita – 2 115 obyvateľov, 

    forma - balená resp. cisternou, 
              harmonogram výdaja - podľa vyhlásenia mestským  
              rozhlasom. 
 

Výdajňa č. 5 :  . Spojená škola, ul. Centrálna 464 
              kapacita – 1 401 obyvateľov, 

    forma - balená resp. cisternou, 
              harmonogram výdaja - podľa vyhlásenia mestským  
              rozhlasom. 
 

Výdajňa č. 6  :   Základná škola , Ul. Karpatská 803/11 
              kapacita – 2 329 obyvateľov, 

    forma - balená resp. cisternou, 
              harmonogram výdaja - podľa vyhlásenia mestským  
              rozhlasom. 
 

2. Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody: 
  

Výdajňa č. 1 : obyvatelia ulíc: 1. mája, Budovateľska,Čat. Nebiljaka, Duklianska, 
Hrabová, J. Gagarina, Lipová, Makovická, Mierová, Part. Kmi ťa, Pod 
lesom, Sov. hrdinov – r.d. č. 331-334 

    za výdaj zodpovedá  - Ing. Ján Mihalik,  
 
Výdajňa č. 2 : obyvatelia ulíc: 8. mája, Mládeže 
                          za výdaj zodpovedá – Bc. Ľuboslava Želizňáková, 
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Výdajňa č.3 : obyvatelia ulíc: Duchnovičová, Komenského, Kutuzovova, Ľ. Štúra,  MUDr. 
Pribulu, Polyvková, Pavlovičová, Sovietskych hrdinov č. 163 

    za výdaj zodpovedá – Mgr. Jozef Kurtý , 
 
Výdajňa č. 4 :  obyvatelia ulíc : Čsl. armády, Bardejovská, Dr. Goldbergera, Festivalová , 

Nábrežná , Pionierska, Poštová, Sov. hrdinov, 
                           za výdaj zodpovedá :  Ivan Rudý 
 
Výdajňa č. 5 : obyvatelia ulíc :  Centrálna, Dlhá, D. Millyho, Kpt. Pavlíka, Kukorell iho, 

Partizánska, SNP, Stropkovská, V . Nejedlého, Záhradná 
                             za výdaj zodpovedá :  Ing. Ivan Sagan 
 
Výdajňa č. 6 :   obyvatelia ulíc : Gen. Svobodu, Karpatská 
                           za výdaj zodpovedá :    Ing. Karol Richvalský 
 
3. Určenie zodpovedných zástupcov obce  

 
a/   Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ : 
      Ing. Ján Holodňák, primátor mesta, 
 
b/   Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody: 
      Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ. 
 

4. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou vybraných subjektov 
pôsobiacich na území mesta, ktoré zabezpečujú stravovanie a zdravotnú 
starostlivosť pre občanov mesta. 

 
    Na území mesta pôsobia: 
- Mäsiarstva:  
 

���� Mäso – údeniny – Dobrý mäsiar, 8. mája 695/46 
���� Mäso – údeniny – Dobrý mäsiar, Dr. Goldbergera 749/33, 
���� Mäso – údeniny – Dobrý mäsiar, Centrálna 449/37, 
���� Mäso – údeniny – Dobrý mäsiar, Sovietskych hrdinov 627/37 
���� Mäso – údeniny, Sov. hrdinov 106/29  
  
Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje každé mäsiarstvo 100 l vody 
denne. (5x100 = 500 litrov vody spolu) 
Pitnú vodu zabezpečí po dohode s prevádzkovateľmi mesto. 

 
- Reštaurácie/vývarovne/ zabezpečujúce stravovanie pre subjekty hosp. mobilizácie 
a pre dôchodcov: 
 

���� Reštaurácia – Družba, Sov. hrdinov 440/76, 
���� Reštaurácia – Hotel Rubín, Centrálna 274/9, 
���� Reštaurácia – Vermex, Sov. hrdinov 167, 
���� Reštaurácia AB, Sov. hrdinov 200/33, 
���� Reštaurácia – Rozkvet, Sov. hrdinov 106/31, 
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���� Reštaurácia – Martin, Sov hrdinov 629/113, 
���� Vývarovňa, Duklianska 650/21, 

Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje každá vývarovňa 500 litrov vody 
denne( 7x 500= 3 500 litrov vody denne) 

Pitnú vodu zabezpečí po dohode s prevádzkovateľmi mesto. 
 
- školské jedálne , zabezpečujú stravovanie detí školského a predškolského veku 
 

���� Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. Komenského 307/ 22,  
���� Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. 8.mája 640/39,  
���� Školská jedáleň pri ZŠ, Ul. karpatská  803/11, 
���� Školská jedáleň pri Spojenej škole, Ul. Centrálna 464,             
���� Školská jedáleň pri CZŠ sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111,                
���� Školská jedáleň pri MŠ, Ul. generála Svobodu č. 744/33,  
���� Školská jedáleň pri MŠ, Ul. Ľudovíta Štúra 318/23,                     
���� Školská jedáleň pri MŠ, Ul. 8. mája 500/56 
Na zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje každá vývarovňa 800 litrov pitnej 
vody denne (8x 800=6 400 litrov vody spolu) 

 
- zdravotnícke zariadenia 
 

���� Nemocnice  arm. generála L. Svobodu Svidník, n.o.   
235 lôžok + 21 ambulancií = 256x 30 litrov/deň=  7 080 litrov 
 
Pre zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebuje 7 080 litrov vody denne. 

Pitnú vodu do zdravotníckych zariadení po dohode s prevádzkovateľom zdravotníckeho 
zariadenia zabezpečí mesto. 
 
-  ostatné neštátne zdravotnícke zariadenia 

o  odborné ambulancie : 23 
o  detské ambulancie : 6 
o  stomatologické ambulancie: 10 
o  obvodné ambulancie: 6 
o  zubné laboratóriá: 3 
o  rýchla pomoc: 1 
o  ostatné: 2 
spolu: 51 

Pre zabezpečenie hygienických požiadaviek potrebujú 51x30 litrov/deň= 1 530 litrov vody 
denne. 
Pitnú vodu si zabezpečia títo prevádzkovatelia priamo z výdajni. 
 
-  Zariadenie pre seniorov a dom sociálnych služieb, SNP 301/6, 

118 lôžok x  30 litrov/deň=  3 540 litrov vody denne. 
 
Pitnú vodu do zariadenia po dohode s prevádzkovateľom zabezpečí mesto. 

 
Ostatné fyzické a právnické osoby na území mesta si pitnú vodu zabezpečia vlastnými 
silami. 
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5. 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 Vyhl. MŽP SR č. 
220/2012 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 formu 
dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely. 
 
IV. Záväzné nariadenie mesta pre núdzové zásobovanie obyvateľov 

 
       Úlohy, opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou vyplývajúce 
z plánu núdzového zásobovania mesto uverejní záväzným nariadením mesta, ktoré vyhlási 
miestnym rozhlasom aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých v čase krízovej 
situácie. 

 
V.  Prílohy 

 
      Prílohy plánu núdzového zásobovania tvoria: 
 

1. Menovacie dekréty zodpovedných osôb vo výdajniach pitnej vody ( 1 – 6). 
2. Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva 

v meste Svidník na prvé 3 dni núdzového stavu. 
3. Prehľad o výdajniach pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva v meste 

Svidník. 
4. Zoznam subjektov v meste, ktoré vykonávajú činnosť pre obyvateľstvo mesta, ktorým 

sa dodáva pitná voda podľa vzájomnej dohody. 
5. Evidencia o vydanej pitnej vode obyvateľstvu v meste Svidník 
6. Regulačné stupne dodávky pitnej vody 
7. Dokumentácie výdajní pitnej vody 

a. Zoznamy zásobovaných obyvateľov mesta podľa výdajní pitnej vody, 
b. Tlačivo – „ Prehľad o vydanej pitnej vode dňa ....“ 

 
 
Spracoval : Ing. Vladimír Popik 
Svidník, október 2012 
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Príloha č. 1 

MESTO Svidník 

–––––––––––––––––––––––––––         

Číslo: 
Dňa:  
 
 

 

M E N O V A C Í    D E K R É T 

 
 

V súlade s § 2 ods. 2   vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z. o podrobnostiach 
zásobovania vodou na obdobie krízovej situácie 

 
 
 
 M E N U J E M 

 
P.  ....................................................................     

 
 
 

za vedúceho výdajne pitnej vody č. ....v 
objekte........................................................ 

 
Vašou povinnosťou bude plniť úlohy spojené so zabezpečením zásobovania vodou 

v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na teritóriu:  
                                                  
 
 MESTA Svidník 
 
 
 
 

                                                                                                        
                                                                                                                 
                                           
                                                                                                                     Ing. Ján Holodňák  
                                                                                                                             Primátor mesta  
 
 
 
 
Prevzal dňa :                            ........................................ 

                                                Podpis 
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MESTO Svidník 

–––––––––––––––––––––––––––         

Číslo: 
Dňa:  
 

 

M E N O V A C Í    D E K R É T 

 
 
 

V súlade s § 2 ods. 2   vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z. o podrobnostiach 
zásobovania vodou na obdobie krízovej situácie 

 
 
 
 M E N U J E M 

 
P.  ....................................................................     

 
 
 

za člena výdajne pitnej vody č. ....v objekte........................................................ 
 

Vašou povinnosťou bude zabezpečovať úlohy spojené so zabezpečením zásobovania 
vodou v prípade vzniku mimoriadnej udalosti na teritóriu:  

                                                  
 
 MESTA Svidník 
 
 
 
 

                                                                                                        
 
                                                                                                                 
                                           
                                                                                                                     Ing. Ján Holodňák  
                                                                                                                             Primátor mesta  
 
 
 
 
 
 
Prevzal dňa :                            ........................................ 

                                                Podpis 
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Príloha:  č. 2 
 

Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní 
obyvateľstva v meste Svidník na prvé 3 dni núdzového stavu 

 
a) množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou 

 

Poznámka:   potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v §4 ods. 1 Vyhl.  č.220/2012 Z. z. 
          pre subjekty na úseku stravovania a pekárenskej výroby sa určí z množstva dennej produkcie    

stravných dávok alebo požadovaného množstva pekárenských výrobkov    
b) množstvo pitnej vody balenej á 5  l 

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

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

subjekt 

počet 
zásobovaných 

osôb  /  

množstvo 
pitnej vody 
v 1. deň (l) 

(5 l) 

množstvo 
pitnej vody 
v 2. deň (l) 

(5 l) 

množstvo 
pitnej vody 
v 3. deň (l) 

(5 l) 

množstvo 
pitnej vody 
v nasl. dni 

(10 l) 

 
Pozn. 

Výdajňa č. 1 1 968 9 840 9 840 9 840 19068  
Výdajňa č. 2 2 082 10 410 10 410 10 410 20820  
Výdajňa č. 3 1 569 7 845 7 845 7 845 15960  
Výdajňa č. 4 2 115 10 575 10 575 10 575 21150  
Výdajňa č. 5 1 401 7 005 7 005 7 005 14010  
Výdajňa č. 6 2 329 11 645 11 645 11 645 23290  

Výdajne spolu: 11 464 57 320 57 320 57 320 114 298  

     +20%  
mäsiarstva  500 500 500 600  
reštaurácie  3 500 3 500 3 500 4 200  
školské jedálne  6 400 6 400 6 400 7 680  
zdravotnícke 
zariadenia 

 
7 080 7 080 7 080 8496 

 

ostat. nešt, 
zdrav. zariad. 

 
1 530 1 530 1 530 1 836 

 

Zariad. pre 
senior. a DSS 

 
3 540 3 540 3 540 4 248 

 

Spolu:  22 550 22 550 22 550 27 060  
C e l k o m   79 870 79 870 79 870  141 358  

 
 
 
                                           
 

subjekt 
počet 

zásobovaných 
osôb  /  

množstvo 
balení 

 v 1. deň (ks) 

množstvo 
pitnej vody 

v 2. deň 

množstvo 
pitnej vody 

v 3. deň 

množstvo 
pitnej vody 
v nasl. dni 

 
 

Výdajňa č. 1 1 968      
Výdajňa č. 2 2 082      
Výdajňa č. 3 1 569      
Výdajňa č. 4 2 115      
Výdajňa č. 5 1 401      
Výdajňa č. 6 2 329      
Spolu: 11 464      
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                                                     Príloha: č. 3 
 

Prehľad o výdajniach pitnej vody na jeden deň 
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva 

v meste Svidník 
  

Výd. č. Dislokácia 

Potreba 
pitnej 
vody v 
litroch 

Počet 
zásobovaných 
osôb 

Druh zásobníka/ 
 1-stacionárny 
pevný, 
 2-mobilný 
(cisterna), 

   3-skladací 

Určená pre obyvateľstvo ulíc 
Čas výdaja 

od-do 
Výdaj vody 
zabezpečí 

1 
Technické služby, 
Ul. Budovateľská 

446/1 
9 840 1 968 2 

aut. cisterna 
VVS 

(10 000 litr.) 
2 x 

1. mája, Budovateľska,Čat. Nebiljaka, Duklianska, 
Hrabová, J. Gagarina, Lipová, Makovická, Mierová, 
Part. Kmiťa, Pod lesom, Sov. hrdinov – r.d. č. 331-

334 

7,00-9,00 
14,00-15,00 

Ing. Ján Mihalik 

2 
Materská škola, 

Ul. 8. mája  
500/56 

10 410 2 082 2 

aut. cisterna 
VVS 

(10 000 litr.) 
2 x 

8. mája, Mládeže 
9,00-11,00 
15,00-17,00 

Bc. Ľuboslava 
Želizňáková 

3 
AB MsÚ, 

Sovietskych 
hrdinov 200/33 

7 845 1 569 2 

aut. cisterna 
VVS 

(10 000 litr.) 
2 x 

Duchnovičová, Komenského, Kutuzovova, Ľ. Štúra,  
MUDr. Pribulu, Polyvková, Pavlovičová, Sovietskych 

hrdinov č. 163 

9,00-11,00 
15,00-17,00 

Mgr. Jozef Kurtý 

4 
Dom kultúry, 
Sov. hrdinov 

354/38 
10 575 2 115 1 

aut. cisterna 
VVS 

(10 000 litr.) 
2 x 

Čsl. armády, Bardejovská, Dr. Goldbergera, 
Festivalová , Nábrežná , Pionierska, Poštová, Sov. 

hrdinov, 

9,00-11,00 
15,00-18,00 

Ivan Rudý 

5 
Spojená škola, ul. 

Centrálna 464 7 005 1 401 1 

stac. cisterna 
VVS 

(3 000 litr.) 
3 x 

Centrálna, Dlhá, D. Millyho, Kpt. Pavlíka, 
Kukorelliho, Partizánska, SNP, Stropkovská, V . 

Nejedlého, Záhradná 

9,00-11,00 
15,00-18,00 

Ing. Ivan Sagan 

6 
Základná škola , 
Ul. Karpatská 

803/11 
11 645 2 329 2 

aut. cisterna 
VVS 

(10 000 litr.) 
2 x 

Gen. Svobodu, Karpatská 
9,00-11,00 
15,00-17,00 

Ing. Karol 
Richvalský 

 Spolu: 57 320 11 464      
Poznámka: Určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania 
                   Objem zásobníka 1m3 ( 1000 litrov) je pre 200 obyvateľov 
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Príloha č. 4  
ZOZNAM SUBJEKTOV V MESTE SVIDNÍK, 

KTORÉ VYKONÁVAJÚ ČINNOSŤ PRE OBYVATEĽOV MESTA, 
KTORÝM BUDE DODANÁ MESTOM PITNÁ VODY NA ZÁKLADE VZÁ JOMNEJ DOHODY 

 
 
 

p.č. Názov subjektu Adresa Zmluvné množstvo vody 
v litroch na deň 

Poznámka 

1 Mäso – údeniny – Dobrý 
mäsiar,  

8. mája 695/46 
 

100  

2 Mäso – údeniny – Dobrý 
mäsiar,  

Dr. Goldbergera 749/33, 100  

3 Mäso – údeniny – Dobrý 
mäsiar,  

Centrálna 449/37, 100  

4 Mäso – údeniny – Dobrý 
mäsiar,  

Sovietskych hrdinov 627/37 100  

5 Mäso-údeniny  Sov. hrdinov 106/29 100  

6 Reštaurácia –Reštaurácia – 
Vermex, Sov. hrdinov 167, 

 Sov. hrdinov 440/76, 
 

500  

7 Družba -Reštaurácia – Hotel  Rubín, Centrálna 274/9, 500  

8 Reštaurácia AB,  Sov. hrdinov 200/33, 500  

10 Reštaurácia – Rozkvet,  Sov. hrdinov 106/31, 500  

11 Reštaurácia – Martin, Sov  Sov. hrdinov 629/113, 500  

12 Vývarovňa,  Duklianska 650/21, 500  

13 Školská jedáleň pri ZŠ,  Ul. Komenského 307/ 22, 
 

800  

14 Školská jedáleň pri ZŠ,  Ul. 8.mája 640/39, 800  

15 Školská jedáleň pri ZŠ,  Ul. karpatská  803/11, 800  

16 Školská jedáleň pri Spojenej 
škole,  

Ul. Centrálna 464,             800  

17 Školská jedáleň pri CZŠ sv. 
Juraja,  

Sovietskych hrdinov 819/111,               800  
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p.č. Názov subjektu Adresa Zmluvné množstvo vody 
v litroch na deň 

Poznámka 

18 Školská jedáleň pri MŠ,  Ul. generála Svobodu č. 744/33, 800  

19 Školská jedáleň pri MŠ,  Ul. Ľudovíta Štúra 318/23,          800  

20 Školská jedáleň pri MŠ,  Ul. 8. mája 500/56 800  

21 Nemocnice  arm. generála 
L. Svobodu Svidník, n.o.   

MUDr. Pribulu 412/14 7 080  

22 Zariadenie pre seniorov a dom 
sociálnych služieb,  

SNP 301/6, 3 540  

 Spolu:  20 520  
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Príloha č. 5  
EVIDENCIA O VYDANEJ PITNEJ VODY za de ň ........................... 

pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva ( 5 litr.) 
v meste Svidník 

 
 

Výd. č. Dislokácia 

Potreba 
pitnej 
vody v 
litroch 

Počet 
zásobovaných 
osôb 

Druh zásobníka/ 
 1-stacionárny 
pevný, 
 2-mobilný 
(cisterna), 

   3-skladací 

Určená pre obyvateľstvo ulíc 
Čas výdaja 

od-do 

Množstvo 
vydanej pitnej 
vody v litroch 

1 
Technické služby, 
Ul. Budovateľská 

46/1 
9 840 1 968 2 

aut. cisterna 
VVS 

(10 000 litr.) 
2 x 

1. mája, Budovateľska,Čat. Nebiljaka, Duklianska, 
Hrabová, J. Gagarina, Lipová, Makovická, Mierová, 
Part. Kmiťa, Pod lesom, Sov. hrdinov – r.d. č. 331-

334 

7,00-9,00 
14,00-15,00 

 

2 
Materská škola, 

Ul. 8. mája  
500/56 

10 410 2 082 2 

aut. cisterna 
VVS 

(10 000 litr.) 
2 x 

8. mája, Mládeže 
9,00-11,00 
15,00-17,00 

 

3 
AB MsÚ, 

Sovietskych 
hrdinov 200/33 

7 845 1 569 2 

aut. cisterna 
VVS 

(10 000 litr.) 
2 x 

Duchnovičová, Komenského, Kutuzovova, Ľ. Štúra,  
MUDr. Pribulu, Polyvková, Pavlovičová, Sovietskych 

hrdinov č. 163 

9,00-11,00 
15,00-17,00 

 

4 
Dom kultúry, 
Sov. hrdinov 

354/38 
10 575 2 115 1 

stac. cisterna 
VVS 

(1 000 litr.) 
1 x 

Čsl. armády, Bardejovská, Dr. Goldbergera, 
Festivalová , Nábrežná , Pionierska, Poštová, Sov. 

hrdinov, 

9,00-11,00 
15,00-18,00 

 

5 
Spojená škola, ul. 

Centrálna 464 7 005 1 401 1 

stac. cisterna 
VVS 

(3 000 litr.) 
3 x 

Centrálna, Dlhá, D. Millyho, Kpt. Pavlíka, 
Kukorelliho, Partizánska, SNP, Stropkovská, V . 

Nejedlého, Záhradná 

9,00-11,00 
15,00-18,00 

 

6 
Základná škola , 
Ul. Karpatská 

803/11 
11 645 2 329 2 

aut. cisterna 
VVS 

(10 000 litr.) 
2 x 

Gen. Svobodu, Karpatská 
9,00-11,00 
15,00-17,00 

 

 Spolu: 57 320 11 464      
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Príloha č. 6  

Regulačné stupne dodávky pitnej vody 
podľa § 3 Vyhl. MŽP č. 220/2012 Z. z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní  

vodou na obdobie krízovej situácii 
 

Obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri 
vyhlásení regula čných stup ňov podľa § 32 ods. 1 písmeno f) zákona 442/2002 Z.z. o 
verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 
Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach. 
Pri obmedzení dodávky pitnej vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej 
dodávky pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku: 

- poklesu výdatnosti vodných zdrojov najmä vplyvom nepriaznivých klimatických     
   podmienok 
- vyradenia vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky 
- zničenia dôležitých úsekov vodovodnej sieti. 

Dodávka pitnej vody sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom množstve. 
K prerušeniu dodávky pitnej vody dochádza v dôsledku : 

- vyradenia kľúčových vodných zdrojov alebo vodárenských objektov z prevádzky 
- zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu nemožno zabezpečiť dodávku pitnej  
   vody 

 
REGULAĆNÝ STUPEŇ č. 1 
 
Regulačný stupeň platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 30% 
oproti priemernej spotreby vody alebo k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky. 
Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje vodovodnou sieťou v zníženom množstve dosahujúcom 
70 % priemernej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania 
pitnej vody na iné účely najmä na : polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a 
umývanie áut. 
 

REGULAČNÝ STUPEŇ č. 2 
 
Regulačný stupeň platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 50% 
oproti priemernej spotreby vody  alebo k vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky. 
Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje vodovodnou sieťou v zníženom množstve dosahujúcom 
50% priemernej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania 
pitnej vody na iné účely, najmä na : polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev, na 
umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim 
odberateľom ( § 1 ods. 2 vyhl. MŢP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti 
prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácii.) 
 

REGULAČNÝ STUPEŇ č. 3 
 
Regulačný stupeň platí ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 70% 
oproti priemernej spotreby vody  alebo k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov z 
prevádzky alebo k zničeniu dôležitých úsekov vodovodnej sieti. 
Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje vodovodnou sieťou v zníženom množstve dosahujúcom  
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30% priemernej spotreby vody a zároveň platia opatrenia na obmedzenie používania 
pitnej vody na iné účely, najmä na : polievanie záhrad, ihrísk. verejných priestranstiev, na 
umývanie áut, na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávky pitnej vody rozhodujúcim 
odberateľom, a opatrenia určujúce čas dodávky pitnej vody vodovodnou sieťou . 
 
 
 

Analýza núdzového zásobovania pitnou vodou: 
 
 
Núdzové zásobovanie pitnou vodou (§ 36 ods. 9 písm. a) zákona č. 442/2002 Z.z.) je spôsob 
dodávky pitnej vody, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej 
potreby pitnej vody. 
Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou je 10 litrov na 
osobu denne; v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac 
na tri po sebe nasledujúce dni. 
Pre organizácie zdravotníckeho zabezpečenia je núdzové zásobovanie pitnej vody 30 litrov 
na lôžko a deň. 
 
Pre subjekty HM, ktoré zabezpečujú chov hospodárskych zvierat, je minimálna potreba 
pitnej vody na deň a kus stanovená v prílohe k vahláške č. 220/2012 Z.z.: 
 
Dávky pitnej vody sú určené najviac na tri po sebe nasledujúce dni; po tomto období sa 
zvyšujú najmenej o 20%. 
 
Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou sa dodávka pitnej vody zabezpečuje zo zariadení, 
ktorými sú najmä úpravne pitnej vody, vodojem, hydrant, alebo vodný zdroj určený na 
núdzové zásobovanie pitnou vodou. dodávka pitnej vody sa zabezpečuje rozvozom 
cisternami. 
Za vodné zdroje na núdzové zásobovanie pitnou vodou sa určujú najmä vodné zdroje 
podzemných vôd s gravitačnou dopravou vody, ktoré sú bez nároku na el. energiu a úpravu 
vody, okrem hygienického zabezpečenia pitnej vody. 
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Príloha: 7 

 

PREHĽAD 
o vydanej pitnej vode 

                                                             výdajňa č........... 
dňa:........................................ 

 
Por. 
číslo 

Meno 
Priezvisko 

Bydlisko 
ulica, č. domu 

Množstvo 
pitnej vody 

Podpis 
prevzatia 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


