PLÁN
núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie
v meste Dolný Kubín a jeho miestnych častiach

I.

Zhodnotenie situácie:

1/ Mesto Dolný Kubín ako najväčší akcionár Oravskej vodárenskej spoločnosti a.s.
so sídlom v Dolnom Kubíne zásobuje obyvateľov Oravským skupinovým vodovodom
s celkovou kapacitou 50 l/sek. a skupinovým vodovodom SV – Jasenová s celkovou
kapacitou 30 l/sek., celkový počet zásobovaných je 19.391 obyvateľov. Na území mesta
sa nenachádzajú evidované súkromné studne vhodné pre zásobovanie obyvateľstva.

Verejné vodovody môţu byť vyradené 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 používania na pitné a potravinárske účely,
c/ mimoriadnych klimatických podmienok (vysoké teploty a pokles zásob surovej vody
na výrobu pitnej vody).
2/ Podľa rozsahu vyradenia vodovodov je znemožnený odber pitnej vody u časti obyvateľov,
resp. všetkých obyvateľov mesta a je potrebné vykonať núdzové zásobovanie pre
postihnutú časť obyvateľov na území mesta, resp. na celom území mesta.
3/ Súčasne je v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou verejným
vodovodom v meste ohrozená aj:
a/ potravinárska výroba v Pekárne a cukrárne Rusina, spol. s r.o. Dolný Kubín, ktorý je
vybraný ako subjekt hospodárskej mobilizácie,
b/ stravovacie a sociálne zariadenia v meste, ktoré zabezpečujú stravovanie pre dôchodcov a
sociálne odkázaných
c/ zdravotné zariadenia, hlavne lôžkové časti nemocnice

II.

Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou

Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejných vodovodov
je v meste Dolný Kubín využiteľný variant:
1/ Rozvozom pitnej vody v cisterne 1-MAN IGM 1S.240 s objemom 8 m3, ktorého vlastník
je Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín a v prípade potreby zabezpečí
spoločnosť od okolitých vodárenských spoločností v Martine a Ružomberku po l cisterne
s objemom 8 m3 a na základe spracovaného plánu výdaja je možné v priebehu dňa
zabezpečiť výdaj pitnej vody postihnutej časti mesta
2/ rozvozom balenej pitnej vody do postihnutých častí mesta, pitnú vodu na základe zmluvy
dodá spoločnosť Jednota COOP Trstená cez veľkosklad v Oravskom Podzámku priamo do
výdajní pitnej vody

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 – budova bývalej ZŠ Nemocničná 1954/6
výdajňa č.2 – budova MŠ, Ulica Odbojárov 1962/16
výdajňa č.3 – budova ZŠ Petra Škrabáka, Ul. Martina Hattalu 2149
výdajňa č.4 – budova MŠ, Ul. Chočská 1585/29
výdajňa č.5 – sídlo Mestského výboru, Medzihradská 1309/75
výdajňa č.6 – budova Mestského úradu, Hviezdoslavovo námestie 1651/2
výdajňa č.7 – budova MsKS, Námestie slobody
výdajňa č.8 – budova ZŠ Martina Kukučína, SNP 1199/36
výdajňa č.9 - budova Cirkevnej ZŠ A. Radlinského, Okružná 2062/25
výdajňa č.10- budova Požiarnej zbrojnice, Záskalická 703/53,
výdajňa č.11- budova Požiarnej zbrojnice, J. A. Komenského 270/53
výdajňa č.12- budova Urbariátu, Beňovolehotská 16/13

2/ Zásobovaní obyvatelia a zodpovedné osoby za výdaj pitnej vody:
-

výdajňa č.1 - 2 000 obyvateľov, zodpovedná vedúca – Smoleňáková Daniela
výdajňa č.2 - 1999 obyvateľov , zodpovedná vedúca - Palugová Eva
výdajňa č.3 - 2000 obyvateľov, zodpovedná vedúca - Zuková Darina
výdajňa č.4 - 1395 obyvateľov, zodpovedná vedúca - Hanková Milena
výdajňa č.5 - 831 obyvateľov, zodpovedná vedúca - Kubačková Janka
výdajňa č.6 - 1970 obyvateľov, zodpovedná vedúca - Kukanová Mária
výdajňa č.7 - 2000 obyvateľov, zodpovedná vedúca - Vargová Viera
výdajňa č.8 - 1999 obyvateľov, zodpovedná vedúca - Kubáňová Iveta
výdajňa č.9 - 2000 obyvateľov, zodpovedný vedúci - Juráš Peter
výdajňa č.10- 824 obyvateľov, zodpovedná vedúca - Macangová Petra
výdajňa č.11- 1201 obyvateľov, zodpovedná vedúca - Juríková Ľudmila
výdajňa č.12- 1172 obyvateľov, zodpovedná vedúca - Jandurová Alena

3/ Určenie zodpovedného zástupcu mesta
a/ pre koordináciu a spoluprácu s obvodným úradom : Kustra Igor
b/ pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody
: Kustra Igor

4/ Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektom
pôsobiacich na území mesta
Na území mesta pôsobia:
- Pekárne a cukrárne Rusina, spol. s r.o., Dolný Kubín, ktorá zásobuje obyvateľov mesta
pekárenskými výrobkami, je subjektom hospodárskej mobilizácie a pre zabezpečenie
výroby pekárenských výrobkov potrebuje 150 litrov pitnej vody denne,
-

Stravovacie a sociálne zariadenia zabezpečujú stravovanie pre dôchodcov a sociálne
odkázaných, potrebujú pitnej vody 1.320 litrov denne,

-

Zdravotnícke zariadenia, ambulancie a lôžkové časti potrebujú pre pacientov
750 litrov pitnej vody denne.

Odber pitnej vody si Pekárne a cukrárne Rusina, spol. s r.o. zabezpečia vlastnými silami vo
výdajni č. 6 – Staré mesto na Hviezdoslavovom námestí 1651/2, pitnú vodu pre stravovacie
a sociálne zariadenia ako aj zdravotnícke zariadenia zabezpečí mesto Dolný Kubín,
alebo Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín.

Prílohy:
1 x - prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
1 x - prehľad o výdajniach pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
l x - prehľad o vydanej pitnej vode vo výdajni

Ing. Ivan B u d i a k
primátor mesta Dolný Kubín

Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní
obyvateľstva v meste Dolný Kubín, na prvé 3 dni núdzového stavu.
a/ mnoţstvo pitnej vody pri dodávke Oravskou vodárenskou spoločnosťou D. Kubín
subjekt:

počet zásob.
mnoţstvo pitnej
mnoţstvo pitnej mnoţstvo pitnej
osôb
v 1. deň /l/
v 2. deň /l/
v 3. deň /l/
výdajňa č.l
2000
10 000
10 000
10 000
výdajňa č.2
1999
9 995
9 995
9 995
výdajňa č.3
2000
10 000
10 000
10 000
výdajňa č.4
1395
6 975
6 975
6 975
výdajňa č.5
831
4 155
4 155
4 155
výdajňa č.6
1970
9 850
9 850
9.850
výdajňa č.7
2000
10 000
10 000
10 000
výdajňa č.8
1999
9 995
9 995
9 995
výdajňa č.9
2000
10 000
10 000
10 000
výdajňa č.10
824
4 120
4 120
4 120
výdajňa č.11
1201
6 005
6 005
6 005
výdajňa č.12
1170
5 850
5 850
5 850
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
pekáreň
30
150
150
150
strav. zariadenia 264
1 320
1 320
1 320
zdrav. zariadenia 150
750
750
750
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Spolu:
99.165 l
b/ mnoţstvo pitnej vody balenej á 5 l
výdajňa č.1
2000
2000
2000
2000
výdajňa č.2
1999
1999
1999
1999
výdajňa č.3
2000
2000
2000
1999
výdajňa č.4
1395
1395
1395
1395
výdajňa č.5
831
831
831
831
výdajňa č.6
1970
1970
1970
1970
výdajňa č.7
2000
2000
2000
2000
výdajňa č.8
1999
1999
1999
1999
výdajňa č.9
2000
2000
2000
2000
výdajňa č.10
824
824
824
824
výdajňa č.11
1201
1201
1201
1201
výdajňa č.12
1172
1172
1172
1172
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Celkom:
19391 obyv. 19391 bal á5l

Prehľad o výdajniach pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v meste Dolný Kubín
Čís Miesto výdajne
Počet Druh
Ulice určené pre
Čas Výdaj vody
výd.
osôb zásob. výdajňu
výdaja zabezpečí
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1/ ZŠ, Nemocničná 1954
2000 cisNemocničná, Tulská
Smoleňáková
terna Druţby, J. Gagarina
2/ MŠ, Odbojárov 1962/16 1999 cist.

Odbojárov, Mierová,
Dukelských hrdinov

Palugová E.

3/ ZŠ , M.Hattalu 2149

M. Hattalu, Ľudovíta
Štúra

Zuková

4/ MŠ, ul.Chočská 1585/29 1395 cist.

Chočská, Slnečná

Hanková

5/ MsV, Medzihradská 1309 831 cist.

Medzihradská, E. Hroboňovej
M. Hamuljaka, Šmidkeho,
J. Bottu, M.Urbana, Na
Kopanici, Part. cesta

Kubačková

2000 cist.

6/ MsÚ,Hviezd.nám.1651/2 1970 cist. M. R. Štefánika, ČSA,
Kukanová
A. slobody, Ţelezničiarov,
Bernolákova, J. Ťatliaka,,
A. Sládkoviča, Obr. mieru
Radlinského, S. Nováka,
Hviez. nám., Koh. sad,, J. Hollého,
Matúškova, Jánoškova
7/ MsKS, Nám..slobody

2000 cist.

Na Sihoti, Športovcov
Lucenkova, Nad brehmi

Vargová

8/ ZŠ ul. SNP 1199/36

1999 cist. SNP, Pelhřimovská,
Nám. slobody, Hurbanova

Kubáňová

9/ ZŠ A. R.,Okruţná 2062

2000 cist. Bysterecká, Okruţná

Juráš

10/PZ Záskalická 703/53

824 cist. A. Halašu, 29.augusta, Pltisko
Rybárska, Severná, Hôrky
Na lánoch, Timravina,
Jilemnického, Záskalická

Macangová

11/PZ J. A. Komenského 270 1201 cist. 9.mája, 28.októbra, 1.mája
Juríková
Pod Dúbravou, Nábr. Oravy
Pod Čereňou, Mládeţnícka,
Na Záhumní, kpt. Nálepku,
Kalinova, kpt. Jaroša, Kňaţská
Jelšavská, Podzámocká, Vodárenská,

12/ Urbár, Beňovolehotská
č. 16/13

Mokraďská, Kubínska, Kocmál
1172 cist. Beňovolehotská, Zochova
Jandurová
MDŢ, MDD, Bohúňova
Gen. Svobodu, Fučíkova,
M. Uhra, Lopušná

