Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2006
o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok
Mestské zastupiteľstvo mesta Kežmarok na základe § 6 odst.1 a § 4 odst. 3 písmeno f,g
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 10
písm. c zákona NR SR č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času
vojny a vojnového stavu vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok.
§1
Úvodné ustanovenie
1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) ustanovuje podrobnosti o :
a) Zásobovaní vodou v krízových situáciách (ďalej len KS)
b) O ochrane pred povodňami
2) Základné právne normy :
a) Zákon č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Vyhláška MŹP SR č.
259/2005 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti v zásobovaní vodou v čase KS,
Vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových
poriadkov verejných vodovodov a kanalizácií,
b) Zákon č.666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami, Vyhláška MŽP SR č. 384/2005 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov o ich schvaľovaní
a aktualizácii,
3) Výklad základných pojmov :
a) Mimoriadna udalosť – živelná pohroma, havária a katastrofa,
b) Núdzové zásobovanie vodou – je spôsob dodávky pitnej vody, akým sa zabezpečuje
dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody,
§2
Zásobovanie vodou v krízových situáciách
1) Zásobovanie pitnou vodou je plánovanie a prijímanie preventívnych opatrení na
zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obyvateľov, subjekty hospodárskej mobilizácie, pre
ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zložky (ďalej len odberateľ).
2) Obmedziť, alebo prerušiť dodávku pitnej vody z verejného vodovodu možno pri vyhlásení
regulačných stupňov.
Pri obmedzení dodávky vody sa realizujú opatrenia na obmedzenie nepretržitej dodávky
pitnej vody z verejného vodovodu v dôsledku :
a) Poklesu výdatnosti vodných zdrojov vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok,
b) V dôsledku vyradenia vodných zdrojov, alebo vodárenských objektov z prevádzky,
c) V dôsledku zničenia dôležitých úsekov verejného vodovodu,
Dodávka pitnej vody z verejného vodovodu sa v takýchto prípadoch zabezpečuje v zníženom
množstve.
3) Regulačné stupne :
a) Regulačný stupeň č. 1
Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o viac ako 15% oproti odporúčanej
výdatnosti, alebo k vyradeniu . Dodávka pitnej vody sa zabezpečuje v zníženom objeme
dosahujúcom 85% súčastnej spotreby, pričom platia opatrenia na obmedzenie používania
pitnej vody na iné účely (polievanie záhrad, ihrísk, verejných priestranstiev a umývanie áut).
b) Regulačný stupeň č.2
Ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov o 30% oproti odporúčanej výdatnosti, alebo
vyradeniu vodných zdrojov z prevádzky, platí regulačný stupeň č.2. Dodávka sa zabezpečuje
verejným vodovodom v zníženom množstve dosahujúcom 70% súčastnej spotreby vody,

pričom zároveň platia opatrenia na používanie pitnej vody na polievanie záhrad, verejných
priestranstiev, ihrísk, umývanie áut a na ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávok pitnej
vody najväčším odberateľom.
c) Regulačný stupeň č.3 – ak dôjde k poklesu výdatnosti vodných zdrojov viac ako o 70%
oproti odporúčanej výdatnosti, alebo k vyradeniu kľúčových vodných zdrojov
z prevádzky, alebo zničeniu úseku verejného vodovodu. Dodávka pitnej vody sa verejným
vodovodom zabezpečuje v zníženom množstve dosahujúcom 30% súčastnej spotreby pri
platných obmedzujúcich opatreniach na čerpanie vody na polievanie záhrad, ihrísk,
verejných priestranstiev, umývanie áut, ohrev na teplú vodu a na zníženie dodávok pitnej
vody rozhodujúcim odberateľom, ako aj opatrenia určujúce čas dodávky pitnej vody
verejným vodovodom.
4) Náhradné zásobovanie a odvádzanie odpadových vôd – sa vykonáva v prípade prerušenia,
alebo obmedzenia dodávky vody z verejného vodovodu alebo odvádzania vôd do verejnej
kanalizácie z dôvodov :
a) Mimoriadnej udalosti
b) Pri poruche na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizácii,
c) Pri ohrození života a zdravia ľudí, alebo majetku,
d) Pri obmedzení zásobovania vodou,
e) Pri vyhlásení regulačných stupňov,
5) Prevádzkovateľ verejného vodovodu a kanalizácie- je povinný oznámiť mestu
a príslušným orgánom a organizáciám prerušenie alebo odvádzanie odpadových vôd
v lehotách v zmysle §32 zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách.
6) Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom- zabezpečí sa
dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou na miesta distribúcie pitnej
vody určené mestom.
7) Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie – zabezpečiť
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde mesto na núdzové
zásobovanie pitnou vodou.
8) Núdzové zásobovanie pitnou vodou je spôsob dodávky pitnej vody – akým sa zabezpečuje
dodávka pitnej vody len na úrovni minimálnej potreby pitnej vody.
9) Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie pitnou vodou – je 15 litrov na
osobu denne, v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 litrov na osobu denne, najviac
však na tri dni po sebe nasledujúce.
10) Núdzové zásobovanie vodou vykonáva – prevádzkovateľ na odberných miestach
cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami umožňujúcimi núdzový odber vody.
11) Odbernými miestami pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou by boli na území mesta
stanovené tieto odberné miesta :
1. Stanovište – v priestoroch parkoviska medzi ZŠ Hradná a hradom.
Ulice : Hradné námestie, Nová, Hradská cesta, Priekopa, Trhovište, Starý trh
2. Stanovište – Hlavné námestie (parkovisko oproti MsÚ)
Ulice : Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Baštová, Kostolné námestie, MUDr.
Alexandra, Kušnierska brána, Jakuba Kraya,
3. Stanovište – Ulica Možiarska vežiak pri Internáte SŠOaS
Ulice :Možiarska, Garbiarska, Nižná brána, Sídlisko Sever I, Fr. Kráľa,
Stanovište – Parkovisko pri mestskom kúpalisku (cintoríne)
Ulice : Poľná, Biela voda, Tehelňa, Továrenská, Pri zastávke, Pod traťou, Nad traťou,
4. Stanovište – Parkovisko pri Obvodnom úrade
Ulice : Slavkovská, Baštová, Záhradná, Kušnierska brána
5. Stanovište - Detské ihrisko – Záhradná, Toporcerova,

Ulice : Toporcerova, Nábrežná, Sihoť, Vyšný Mlyn, Cintorínska,
6. Stanovište – Parkovisko oproti ZŠ Dr. Fischera
Ulice : M. Lányho, Dr. Fischera, Kravaé pole, Mučeníkov, Cintorínska,
7. Stanovište – Križovatka ulíc Tatranská a Mučeníkov
Ulice : Huncovská, Tatranská, Gaštanová, J. Chalúpku, Suchá hora, Ivana Stodolu.
8. Stanovište – Obchodné centrum , MŠ a DJ Kuzmányho
Ulice : Obrancov mieru, Južná, Gen. Štefánika, Tvarožnianska
9. Stanovište – Križovatka ulíc Lanškrounská a Bardejovská
Ulice :Petržalská, Lanškrounská, Košická, Levočská, Bardejovská
10. Stanovište – Pekáreň Gross spol.s r.o.
Ulice : Ľubická cesta, Štúrova, Kamenná baňa, Rázusova, Zochova, Komenského, P.J.
Šafárika, Kukučínova,
11. Stanovište – predajňa potravín (Sever II)
Ulice : Severná, Strelnica, Pod lesom, Južná
12. Mestská časť – Ulica Pradiareň
Náhradné zásobovanie vodou bude vykonávané spravidla denne v čase od 07,00 h do
21,00 h.
§3
Ochrana pred povodňami
1) Zákon NR SR č.666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami definuje povodňový plán ako
dokument organizačného charakteru, ktorý obsahuje úlohy a povinnosti orgánov štátnej
správy a ochrany pred povodňami, správcov vodných tokov, vlastníkov a správcov
vodných stavieb a iných právnických a fyzických osôb.
Obec spracúva a zostavuje povodňový plán záchranných prác obce a predkladá ho na
schválenie okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru § 19 zákona
č.666/2004 Z.z.
2) Stupne povodňovej aktivity :
Stupne povodňovej aktivity charakterizujú mieru nebezpečenstva povodne viazanú na
stanovené vodné stavy alebo prietoky na vodných tokoch a vodných stavbách pri
povodňovej situácii.
3) V povodňových plánoch záchranných prác mesta sa určujú tieto stupne povodňovej
aktivity:
a) I. stupeň – stav bdelosti
b) II. stupeň – stav pohotovosti
c) III. stupeň – stav ohrozenia
4) Pravdepodobné územia mesta ohrozené povodňami :
a) Rieka Poprad : zatápanie pivníc, studní, garážových montážnych jám a zapustených a polo
zapustených stavieb na uliciach Nábrežná, Sihoť a to pri výške hladiny nad 170 cm
/namerané pri vodočte na mernom mieste pri lávke na pílu/ , ktoré môže nastať pri topení
sa ľadu a vzniku ľadovej zápchy na lávke cez rieku Poprad , pri prívalových dažďoch a pri
rýchlom zvýšení hladiny rieky.
b) Pri tvorbe ľadovej zápchy sú obdobne ohrozené ulice v okolí mostov pri Tatraľane,(Ulica
Michalská) ako aj pri moste na ceste č.67 smerom na Starú Ľubovňu (ulica Toporcerova
a Michalská).
c) Ľubický potok – pri zvýšení hladiny o cca 2,5 až 3 m pri prívalových dažďoch, ako aj pri
jarnom topení snehu a pri odchode ľadov, tvorbe ľadovej zápchy na mostoch pri pekárni
Gross s.r.o. a na sídlisku Sever most k hotelu Štart. Ohrozené územie sú ulice v okolí
uvedených mostov : Ulice Jakuba Kraya, Ľubická cesta (Pekáreň Gross spol. s.r.o.,
Práčovňa a čistiareň - Dindová )

Ulice – Strelnica , Pod lesom pri moste smer hotel Štart.
5) Vlastníci, správcovia a užívatelia hnuteľného a nehnuteľného majetku na vodnom toku,
pri vodnom toku alebo území ohrozovanom povodňou sú povinní :
a) počínať si tak, aby nezhoršovali odtok povodňových prietokov aby nedošlo
k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd,
b) neskladovať materiál, zariadenia a nebezpečné látky v zaplavovanom území,
c) zabezpečovať pracovné sily a vecné prostriedky na neškodné odvedenie povodňových
prietokov,
d) zabezpečovať v čase nebezpečenstva povodne a počas povodne pracovnú pohotovosť
svojich zamestnancov, preverovať ich pripravenosť a zabezpečovať dostupnosť vecných
prostriedkov,
e) zabezpečovať záchranu osôb a majetku vrátane predčasného zberu úrody,
f) vykonávať povodňové zabezpečovacie práce najmä na mostoch a na cestných
a železničných násypoch, aby nebola obmedzená ich prietoková kapacita,
g) odstraňovať následky spôsobené povodňami,
h) vykonávať po povodni prehliadky, zistiť rozsah škôd a poskytnúť podklady mestu pre
správu o povodni.
6) Povodňové plány záchranných prác v zmysle prílohy č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 384/2005
Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov, o ich schvaľovaní
a aktualizácii a v zmysle zákona NR SR č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami § 5
odst. 5 doporučujeme vypracovať pre :
a) Pekáreň Gross, spol. s.r.o.
b) Práčovňa a čistiareň Dindová Lea
c) QUINTA, s.r.o. Kežmarok, Nižná brána 10,
7) Povodňové plány právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb tvoria súčasť
povodňových plánov mesta Kežmarok. Určené poverené osoby povodňové plány
záchranných prác aktualizujú a v termíne do 31.12. aktualizujú a predkladajú na
schválenie mestu v 1 výtlačku.
§4
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Na území mesta Kežmarok vyhlasuje, organizuje a riadi úlohy spojené s krízovou
situáciou predseda krízového štábu mesta Kežmarok (primátor mesta).
2. Varovanie obyvateľstva sa v meste a v jeho mestských častiach vykonáva
prostredníctvom informačného systému civilnej ochrany varovnými signálmi – sirénou,
pojazdným ozvučeným vozidlom mestskej polície. Informácie sa vykonávajú
prostredníctvom káblovej televízie KTV, mestských novín, internetovej stránky mesta
www.kezmarok.sk. – časť aktuality.
Toto VZN o riešení krízových situácií na území mesta Kežmarok bolo prerokované
v mestskej rade dňa 5.10. 2006 a schválené v mestskom zastupiteľstve dňa : 24.10.2006
Nadobúda účinnosť dňa : 9.11. 2006 pod číslom uznesenia : 241/2006

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

