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-
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L6.
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1.13. Podmienky určené v rozhodnutiach orgánov verejnej správy na
prevádzkovanie verejného vodovodu
Podmienky pre prevádzku vodných zdrojov a vodovodu sú určené v príslušných
rozhodnutiach štátnej správy o povolewní stavby (stavebné povolenia‘ a užívaní
stavby (kolaudačné rozhodnutia). Ide o nasledovné rozhodnutia:
Rozhodnutie ONV Bratislava-Vidiek v Bratislave č.Vod.1670-G-36611 989 z 22.6.1989
Povolenie na vybuduvanie vodohosp. dlela »Lozorno vodovod 3. a 4.stavba“.

-

—

Rozhodnutie ONV Bratislava-Vidiek v Bratislave č.Vod./1 230-G-40611 990 z
11.9.1990 Povolenie na vybuduvanie vodohosp. diela „Lozorno vodovod 5.stavba“
(vrátane vodojemu)
-

—

Rozhodnutie Okresného úradu v Malackách OŽP Č. OÚŽP-2013/00135/35/NEAS z
24.1.2013 povolenie na užívanie vodných stavieb „Lozorno vodovod 3- až 6.
stavba“
—

—

—

—

Rozhodnutie Okresného úradu v Malackách OŽP Č. OÚŽP-201 3/001 82/41/NEA z
11.9.2013 dodatoČné povolenie na stavbu a povolenie na užívanie stavebného
objektu „Rekonštrukcia vodného zdroja“, studňa HLŠ-25
—

—

Rozhodnutie Okresného úradu v Malackách OŽP Č. OÚ-MA-OSZP-201 3/460/42NEAz 11.12.2013 —dodatočné povolenie na stavbu a povolenie na užívanie stavby
„Verejný vodovod predlženie Karpatská ul., Lozorno“
—

—

Rozhodnutie Okresného úradu v Malackách OŽP Č. OÚ-MA-OSZP
2014/002250/58/NEA z 25.3.2014 určenie ochr. Pásiem I. a II. stupňa pre
vodárenský zdroj Lozorno studne HL-21, HLŠ-24 a HLŠ-25.
—

—

—
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1.14. Organizačně opatrenia
1.14.1. Zoznam miest uloženia prevádzkového poriadku verejného vodovodu
Prevádzkový poriadok je uložený v archíve prevádzkovateľa (Lozorno s.r.o.) a je
zverejnený na webovej stránke prevádzkovateľa.
1.14.2.

Zoznam miest uloženia výkresovej dokumentácle a projektu skutočného
zhotovenia stavby verejného vodovodu
Výkresová dokumentácia verejného vodovodu obce Lozorno je uložená:
v archíve obecného úradu Lozorno
v archíve prevádzkovateľa (Lozorno s.r.o.)
-

-

1.14.3.

Počet zhotovených exemplárov prevádzkového poriadku
Prevádzkový poriadok verejného vodovodu Lozorno je vyhotovený:
2 sady v písomnej a výkresovej forme

—

1.15.

Rozsah verejného vodovodu
Verejný vodovod slúži len pre potreby obce Lozorno.

1.16.

Stručný technický opis verejného vodovodu vrátane kapacitných údajov
a zdrojov vody
Vodárenský zdroj: Vodovod obce Lozorno je napájaný z troch vodárenských
zdrojov:
Vrt HL-21 Výdatnosť 4 l/s, hIbka 25,4 m, čerpadlo CALPEDA OR 4SD 15/17, 4 kW,
3-21 m3/h, 95-24 m. Oplotená plocha PHO 10 (vrátane vodárne a chlorátora je
1229,919 m2. V rámci tejto oplotenej plochy sa nachádza vodáreň s chlórovňou a
zbernou studňou, kam je taktiež zaústené potrubie Zo studne HLŠ-24 a HLS-25.
—

Vrt HLŠ-24 Výdatnosť 4 l/s, hÍbka 19,9 rn, vybavenie rovnaké ako v prípade HL-21.
Oplotená plocha PHO 10 je 688,66 m2. Výtlačné potrubie studne je zaústené do
zbernej studne pri vrte HL-21.
—

Vrt HLŠ-25 Výdatnosť 5 l/s, hIbka 20 rn, vybavenie rovnaké ako v prípade HL-21 a
HLŠ-24, výtlačné potrubie DNIOO HDPE, dÍžka 239,4 rn, zaústené do výtlačného
potrubia vrtu HLŠ-24. Oplotená plocha PHO 10 je 625 m2
—

Zberná studňa

rezervná nádrž s objemom 10 m3, do ktorej sú zaústené výtlačné
potrubia z vrtov HL-21, HLŠ-24 a HLŠ-25. Je vybavená hladinovým systémom,
htorým sa automaticky riadi prevádzka ponorných čerpadiel v uvedených vrtoch a
taktiež dávkovacie čerpadlo chloračného činidla (spriahnutá prevádzka).
—

Čerpacia stanica: Pozostáva z trojice čerpadiel
GRUNDFOS typ CRI5-06 A-F-A-E-HQQE, 5,5
kW, 17 m3/h, 67,3 m, ktoré sú riadené
spoločnou ovládacou jednotkou. Súčasťou ATS je aj
tlaková nádoba s objemom 500 I. ATS slúži na
dopravu vody zo zbernej studne do spotrebiska.
Výtlačné potrubie je DN200, PVC, o dÍžke 2739 m.
Cinnosť čerpacej stanice je diaľkovo riadená
hladinou vody vo vodojeme, a to systémom
MicroStep.
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V čerpacej stanici je umiestnený centrálny vodomer, ktorým sa meria celková
spotreba vody v obci.
Chlórovňa: Chlorácia vody je realizovaná prostredníctvom dávkovacieho čerpadla
chemikálii zn. IWAKI typ EJ Bil, ktoré dávkuje kvapalné chloračné činidlo do
zbernej studne. Dávkovane je realizované tzv. spriahnutou prevádzkou, t.j. zapína a
vypína sa súčasne s ponornými čerpadlami vo vrtoch HL-21, HLŠ-24 a HLŠ-25, a to
na základe snímania hladiny vody v zbernej studni. Ako chloračné činidlo sa používa
roztok chlórnanu sodného, dodávaného v 50 I kanistroch.
Manuál k dávk. čerpadlu IWAKI EJ BI 1

—

viď napr.

http://yamada. cz/cs/cerpadla-iwaki/Drodukty/davkovaci-cerpadla/Serieej/
Vodojem: Ide o tzv. koncový vodojem, podzemný, s kapacitou 3 X 250 m3. Na
základe výšky vody vo vodojeme sa ovláda čerpacia stanica pri vodnom zdroji HL-21,
a to systémom MicroStep. Prenos dát zo snímačov vo vodojeme do čerpacej stanice
je bezdrátový
Vodovodný systém: Slúži na distribúciu vody do jednotlivých spotrebísk. Prívodné
potrubie z čerpacej stanice je napojené na vetvu „A“ vodovodného systému. Potrubia
sú vedené prevažne v zelenom pásme vedľa komunikácií, resp. v krajnici miestnych
komunikácií. Križovanie št. dest a železnice je riešené pretláčanou oceľovou
chráničkou. Na vodovodné potrubie sú napojené vodovodné prípojky, privádzajúce
pitnú vodu k odberateľom.
Rozvodnú sieť v obci tvoria nasledovné vet
Vetva
Názov ulice
Materiál

:
Priemer

Dížka (m)

PVC
PVC

DN220
DNI6O

1415
830

PVC

DN220

165

DNilO

100

DNilO

39

Riadok

DNilO

Spojná

D

_________________

l.a 2. stavba

A
A
8-I

6-5

Zohorská
Zohorská,
nám.Sv. Kataríny
Cintorinska
Riadok

PVC

DNIlO

Nová
Nová
7

118

DNIlO
DNilO

95

DN16O

481

DNIlO

119

55

DNilO

243

11-Il

Nová
Železničná
Ružová
Dlhá

DNilO

90

12

Muškátová

DNIlO

140

11-7

Veterná

DNilO

955

13-1-2

PVC

Družstevná
10-14
Družstevná

DNilO
PVC

DNilO

~VíS

DNilO

180
70

DN16O

145,7

3. a 4. stavba
Zvončinská

7

1-4

Zohorská

PVC

DNilO

207,4

1-5

Zohorská

PVC, ocel‘

DNilO

388,8

3

Orechová

PVC

DNilO

57,3

7-2

Záhradkárska

PVC

DNilO

147,76

6

Kozinská

PVC

DNilO

185,2

6-1

Kozinská

PVC

DNilO

260,9

6-2

Orechová

PVC

DNIlO

114,9

4-i

Karpatská

PVC, oceľ

DNilO

336,3

4-2

Nová

PVC

DNilO

181 ‚45

4

Hlavná

5. stavba
PVC

DN100

344,15

1

Cintorínska

PVC

DN100

194,1

8-4

Hasičská

PVC

DN225

224,6

11

Potočná

PVC

DNilO

144,2

11-1

Pri Majeri

PVC

DNilO

198,3

13

Nová

PVC

DN16O

146,6

13-2-1

Pri Majeri

PVC

DNilO

116,1

13-2-2

Školská

PVC

DNilO

128,9

12-2

Borovicová

6. stavba
PVC

DNilO

273,8

12-3

Železničná

PVC

DNilO

120,1

11-6

Muškátová

PVC

DNilO

129,2

11-4

Kvetná

PVC

DNilO

258,6

11-11

Dlhá

PVC

DNilO

105,7

11-14

Dlhá

PVC

DNilO

114

11-13

Dlhá

PVC

DNilO

90,5

10-3

Železničná

PVC

DNilO

173,3

10-5

Jelšová

PVC

DNilO

181,6

10-11

Jelšová

PVC

DNilO

95,8

10-12

Jelšová

PVC

DN16O

192

10-8

Vendelínska

PVC

DN16O

101,6

10-9

Vendelinska

PVC

DN16O

69,3

10-10

Vendelínska

PVC, ocel‘

DNilO

104,3

10-2

Gozovská

PVC

DNIlO

429,63

9-1

Potočná

PVC

DNilO

288,7

13-i-i

Športové nám.

PVC

DNilO

81,6

4

Hlavná

PVC, oceľ

DN225, 219

605,6

6-6

Riadok

PVC

DNilO

117,6

10-13

Jelšová

PVC

DNilO

141,6

8-2

Nám.Sv.Kataríny

PVC

DNIlO

76,4

10-6

Vendelínska

PVC

DNilO

104,6

8

10-1

Vend&ínska

PVC

DNilO

77,7

13-1

Nová

PVC

DNilO

87,9

Ostatné
HDPE

DNilO

465,55

KarpatskápredÍženie
Celková dÍžka vodovodnej slete:
Nadzemné hydranty:

15,5 km
DN8O 1 ks (Hlboká ul.)
DN100 —6 ks (Karpatská ul., Zvončinská ul.)
Podzemné hydranty:
DN8O —96 ks
Počet hydrantov na prívodnom potrubí:
9
Počet zásobovaných obyvatel‘ov: 3022 (stav k 31.12.2018)
Počet vodovodných prípojok:
(stav k 31.12.2018)
—

1.17. Súpis objektov verejného vodovodu s nadväznosťou na jeho prevádzku
Vodárenský zdroj HL-21
Vodárenský zdroj HLŠ-24
Vodárenský zdroj HLS-25
Cerpacia stanica
Chlorátor
Podzemný vodojem 3x250 m3
Rozvodná vodovodná sleť

1.18.

Opis riadiacich centier a dispečingov verejného vodovodu
Obecný vodovod nemá riadiace centrum.

1.19.

Stručný opis energetického napojenia
El. zariadenia v areáli vodných zdrojov a čerpacej stanice sú napájané z jestvujúcej
stožiarovej trafostanice, v ktorej je meranie množstva el. energie. Z trafostanice je
vybudovaná samostatná káblová prípojka 2/240 mm2 AYKY o dlžke 1420 m. Prívod
el. energie pre jednotlivé spotrebiče je z rozvádzača RM1, situovaného v samostatnej
miestnosti čerpacej stanice. Napát‘ová sústava: 3PEN str. 50 Hz 230/400 V I TN-C.
Ochrana nulovaním.
Druhá prípojka NN je do vodojemu, kde je taktiež umiestnený samostatný
elektromer. Prípojka je napojená na obecný el. rozvod na lokalite Pod priehradou.

1.20.

Program monitoringu kvality vody
Program monitoringu kvality vody vychádza zo Zákona č.355/2007 Z.z. v znené
neskorších predpisov a z Vyhlášky MZ SR č.247/201 7 Z.z. Je uvedený v prilohe.

O
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H.

Zoznam rozhodujúcich odberov vody a rozhodujúcich
odberateľov vody napojených na verejný vodovod

lii.

Údaje o odberateľoch
Verejný vodovod nemá pripojených rozhodujúcich odberateľov, odberateľmi sú
prevažne rodinné domy a budovy občianskej vybavenosti. Ak v budúcnosti obec
získa rozhodujúcich odberateľov, je potrebné ich doplnit‘ do prevádzkového poriadku.

11.2.

Miesto napojenia na verejný vodovod
Obyvatelia a organizácie v obci sú na verejný vodovod napojení prostredníctvom
vodovodných pripojok v mieste ich bydhska, resp. sídla.

11.3.

Zmluvne dohodnuté množstvo odoberanej vody
Množstvo odoberanej vody z verejného vodovodu je merané vodomermi osadenými
vo vodomerných šachtách v zmysle zmluvy o odbere pitnej vody s prevádzkovateľom.
Množstvo odoberanej vody nie je limitované.

11.4.

Údaje o množstve odoberanej vody
Sú zaznamenávané a zaregistrované na fakturačných vodomeroch osadených podl‘a
predpisov vo všetkých vodomerných šachtách.
Udaje o množstve odoberanej vody eviduje prevádzkovateľ (Lozorno s.r.o.). Každý
odberateľ má pridelené samostatné číslo odberného miesta.

11.5.

Prehľad predpokladanej spotreby vody
Spotreba vody sa v r.2018 bola na úrovni 127000 m3lrok. Výraznejší nárast spotreby
sa nepredpokladá.
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~fl.

Pokyny na prevádzku a údržbu verejného vodovodu

HLt. Zoznam a počet funkčných miest na prevádzkovanie verejného
vodovodu
Pre prevádzku verejného vodovodu Lozorno sú potrebné nasledovné funkčné
miesta:
prevádzkovateľ vodovodu (na základe zmluvy s obcou), resp. odborný zástupca
(pokiaľ je prevádzkovateľom obec)
pracovníci so zameraním kopáči, montéri potrubia, strojníci, elektrikári, odčítači
vodomerov, pochódzkári hľadači porúch potrubia, vzorkári. Vzhľadom na
rozsah potrebných profesii je vhodné, aby každý pracovník kumuloval viac cko
jednu profesiu. Niektoré profesie, ako napr. vzorkár, elektrikár alebo kopáč je
žiadúce zabezpečiť formou externej služby.
Administratívny pracovník evidencia pripojených občanov, evidencia vodomerov
a ich výmen, fakturácia vodného a pod.
—

—

—

—

HL2.

Podmienky zásobovania vodou z verejného vodovodu
Verejný vodovod je zariadenie zdravotno—technické, ktoré musí byt‘ neustále
udržiavané v bezporuchovom stave a čistote, nakoľko dodávaná voda tvorí základnú
životnú potrebu obyvateľov obce.

HL3.

Pokyny na uvedenie verejného vodovodu &ebo jeho časti do prevádzky
Pred (opätovným) uvedením vodovodu alebo jeho časti do prevádzky je vlastník
verejného vodovodu alebo prevádzkovatel‘ verejného vodovodu povinný vykonať
všetky predpísané skúšky:
tlakové skúšky rozvodov vody
revízne skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a elektrickej prípojky
revízne skúšky pre vyhradené tlakové zariadenia
kontrolu kvality pitnej vody
vykonávať dezinfekciu všetkých zariadení a objektov na verejnom vodovode, ktoré
prichádzajú do priameho kontaktu s pitnou vodou

-

HL4.

—

—

—

—

—

—

Pokyny na riadenie a výkon prevádzky verejného vodovodu
Základnou povinnosťou vlastníka I prevádzkovateľa verejného vodovodu je starať sa
o bezpečnú, plynulú, hospodárnu a zdravotne nezávadnú prevádzku, a to:
dodržiavanie prevádzkového poriadku a plánu obsluhy a údržby.
zamestnávaním hospodárneho počtu pracovníkov s príslušnou kvalifikáciou
vytvorením, resp. zabezpečením pohotovostných poruchových služieb, zamedziť
úniku vody a vzniku ďalších škód. Poruchová služba vykoná potrebné opatrenia
bezpečnostné, vyrozumie odberatel‘ov o zastavení, alebo obmedzení dodávky vody
a postará sa o odstránenie závady.
nepretržitým kontrolovaním zabezpečovať zdravotnú nezávadnosť dopravovanej vody
Súčasne vlastník I prevádzkovatef:
nesmie pripustiť prepojenie verejného vodovodu s domácimi vodovodmi
musí mať sústavne doplňovaný prehľad o potrubnej sieti a jej príslušenstve,
o odberoch vody a podobne.

‚‚

—

—

—

musí sledovať stavebnú činnost‘ v blízkosti vodovodných potrubí, aby sa neznemožnil
prístup k uzáverom a mým armatúram.
musí pri stavbe križujúcich vedení dbať o riadne zabezpečovanie vodovodných
potrubí
zabezpečiť školenie zamestnancov o zásadách bezpečnosti práce a o správnych
technologických postupoch pri prevádzke verejného vodovodu.
Podmienky pre prevádzkovanie vodného zdroja a verejného vodovodu sú určené
v aktuálnom kolaudačnom rozhodnutí, ako príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
Prevádzku verejného vodovodu je potrebné vykonávať v súlade so Zákonom
442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
údržba a opravy
Závady, zistené plánovanými a neplánovanými prehliadkami, alebo vyvolané
živelnými pohromami sa musia odstraňovať v časovom slede podľa naliehavosti tak,
aby bola zaistená prevádzkyschopnosť vodovodnej siete a objektov na nej, i
bezpečnosť pri plnení úloh poverenými zamestnancami. Medzi najčastejšie opravy
verejného vodovodu patrí:
1. oprava stavebných konštrukcií šácht a objektov
2. ochranné nátery kovových konštrukcií
3. výmena poškodených poklopov a orientačných tabuliek
4. výšková úprava rámov vstupných poklopov a opravy poklopov na šupátkach a
hydrantoch
5. úpravy terénu v najbližšom okolí poklopov
6. odstraňovanie nasypaného materiálu nad pokiopmi
7. sledovanie termínov ciachovania vodomerov a ich priebežná výmena
Väčší rozsah prác, ako sú napríklad generálne opravy, vyžaduje spracovanie
dokumentácie a ďalšiu investičnú a organizačnú prípravu.
Prevádzka verejného vodovodu v zimnom období
Jedná sa o plánovanú činnosť v období, keď vonkajšia teplota poklesne pod + 5°C.
Pred zimným obdobím je potrebné vykonať všetky kontrolné činnosti a z nich
vyplývajúce opravy.
Zoznam legislatívnych povinností
URSO Štandardy kvality vždy do 31 .januára.
Vyhodnotenie štandardov kvality sa regulovaným subjektom vykoná podľa vyhlášky
Č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody
verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
Podrobnosti sú na webovej stránke URSO. Kontaktná osoba: Ing. Jaroslava
Devečková, tel: 043/4011713, e-mail kvalita voda~urso.qov.sk.
-

-

URSO skutoČné výda~yj~y na výrobu a dodávku pitnej vody (v zmysle ~12 Vyhlášky
Č.21/2017 Z.z.) vždy do konca mája. Podrobnosti sú uvedené v príslušnom
usmernenĺ na webovej stránke URSO.
—

—

ZBERVAK poskvtovanie technických, ekonomických a prevádzkových údajov do
elektronickej databázy Min. ŽP (v zmysle Vyhl. MŽP Č.605/2005 Z.z.) do konca
januára za predch. rok, resp. priebežne počas celého roka (prístup z webovej stránky
VUVH alebo priamo cez http://www.zbervak.vuvh.sklvuvh/)
—

—

‚
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RÚVZ Program monitoringu kvality pitnej vody (v zmysle Zákona č.355/2007 Z.z. v
znení neskorších predpisov a Vyhl. MZ SR č.247/201 7 Z.z. po prvý krát sa
predkladá na RÚVZ do konca roka 2018 a má platnosť 5 rokov.
—

-

Slovenský vodohosp. podnik Poplatkové oznámenie a poplatkové priznanie o
odbere podzemnej vody (v zmysle NV SR Č.755/2004 Z.z.) vždy do konca októbra
za nasl. rok a do konca januára za predchádzajúci rok.
—

-

Slovenský Hydrometeorolog. Ústav Oznámenie o odbere podzemných vód (v
zmysle Zákona č.36412004 Z.z. o vodách, ~29) vždy do 15. januára za predch.rok
(podrobnosti a tlačivá na stránke SHMU http://www.shmu.sk/sk/?page=1 094).
—

—

-

111.5.

Pokyny na zastavenie prevádzky verejného vodovodu alebo jeho časti
Zastavenie prevádzky verejného vodovodu móžeme rozdeliť nasledovne:
1. Plánované móže vzniknúť pri rekonštwkcii, resp. rozširovaní jestvujúceho
verejného vodovodu. Realizuje sa pri rekonštrukcii vodovodnej vetvy Po určených
úsekoch, resp. pri rozširovaní vetvy iba v najnutnejšom priľahlom úseku.
—

Pri rekonštrukcii Po určených úsekoch sa postupuje tak, že predmetná časť
vodovodnej vetvy sa dočasne uzatvorí šupátkom. Postup prác je v predmetnom
prípade určený podľa harmonogramu prác, ktorý sa spracuje v rámci projektovej
prípravy stavby. Upozorňujeme, že do času potrebného na spustenie vetvy do
prevádzky je potrebné započítať aj priebeh tlakovej skúšky vodotesnosti.
2. Neplánované vzniká pri náhlych havarijných stavoch samotnej vodovodnej vetvy
mechanické poškodenie potrubia, resp. šachty), resp. pri povodni. Pri mechanickej
poruche na vodovode sa väčšinou jedná o zastavenie prevádzky iba určitého úseku
nad miestom poruchy.
—

Vlastník I prevádzkovateľ může prerušiť alebo obmedziť dodávku vody
z verejného vodovodu:
pri mimoriadnej udalosti (povodne, epidémie, zemetrasenia, prerušenie dodávky
elektrickej energie)
pri poruche na verejnom vodovode alebo vodovodnej prípojke
pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku
pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prácach
pri obmedzení zásobovania vodou
pri vyhlásení regulačných stupňov odberu vody
ak nevyhovuje zariadenie odberateľa technickým požiadavkám tak, že kvalita
vody vo verejnom vodovode móže ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osób alebo
spósobiť škodu na majetku
ak zariadenie odberateľa alebo osób odberu vody je v rozpore s dohodnutými
technickými podmienkami
ak neumožní odberateľ prístup k meradlu alebo k vodovodnej prípojke
ak sa zistilo neoprávnené pripojenie vodovodnej prípojky
ak odberatef nezabezpečí odstránenie zistenej poruchy na svojich zariadeniach
v lehote stanovenej prevádzkovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako tn dni
pri preukázaní neoprávneného odberu vody
v prípade nezaplatenia vodného Po dobu dlhšiu ako 30 dní Po dobe splatnosti
v prípade neplnenia mých povinností vyplývajúcich Zo zákona č. 442/2002 Z.z.
V prípadoch porušenia zmluvných vzt‘ahov s odberateľov je vlastník / prevádzkovateF
povinný prerušenie dodávky vody oznámiť naimenei 15 dní vopred. V prípade
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prerušenia alebo obmedzenia dodávky vody z důvodu poruchy alebo plánovanej
údržby je vlastník I prevádzkovateľ povinný zabezpečit‘ náhradné zásobovanie
obyvateľov pitnou vodou.

flL6. Pokyny na vykonávanie prevádzkovej údržby verejného vodovodu
Hlavné udržiavacie práce sa robia 2 x ročne a to:
na jar:
odstránenie všetkých závad zo zimy. Vodovod je potrebné pripravit‘ na
riadne prevádzkovanie počas leta.
na jeseň: príprava na zimnú prevádzku
Plánovaná údržba a obsluha pozostáva z pravidelných kontrol, ktorých súčasťou je
drobná údržba. Zistené netesnosti na vodovodnom potrubí a armatúrach musia byť
ihneď odstránené. Cistenie vodovodného potrubia vrátane tzv. prvého čistenia pred
uvedením do prevádzky je veľmi důležité z hľadiska spósobilosti a hospodárnosti
prevádzky. Predlžuje sa prevádzkyschopnosť vodovodného potrubia a jeho optimálna
kapacita. Počas prevádzky vodovodu vznikajú vplyvom korózie a chemického
zloženia dopravovanej vody zmeny na vnútornej časti stien potrubia, čo má za
následok zmenšovanie prietočnosti a zvýšenie tlakových strát:
pri údržbe vodovodného potrubia sa zaisťuje hlavne správna funkcia všetkých
armatúr a všetkých meracích, kontrolných a signalizačných zariadení, dobrý
a bezpečnostný prístup pre obsluhu týchto zariadení
pri poruchách vodovodného potrubia s rozsiahlejším prerušením dodávky vody, pri
obtiažnosti opravy a jej časovej náročnosti, vzniku mimoriadnych škůd a pod.
upovedomi prevádzkovateľ vodovodu i príslušný vodohospodársky orgán, hygienický
orgán a službu požiarnej ochrany o zastavení vody
po ukončení opravy sa uvedie opät‘ vyradený úsek vodovodného potrubia do
prevádzky, odvolajú a zrušia sa všetkých prechodné opatrenia a informujú sa o to
uvedené orgány a organizácie
pre údržbové práce je nutné používať len vhodné hmoty a zariadenia, ktoré sú
zdravotne nezávadné a neovplyvnia nepriaznivo akost‘ vody
vykonáva meranie vody, osadzuje a vymieňa vodomerné zariadenia. Funkcia
vodomerov sa kontroluje podľa návodu pre obsluhu a pokynov výrobcu. Drobná
údržba veľkých vodomerov sa prevádza jeden krát za pol roka. Vodomery sa
vymieňajú podľa potreby, najmenej však v intervale daných metrologickými
predpismi, t.j. 1-krát za 6 rokov.
riadi operatívne distribúciu vody
—

—

—

—

—

—

—

-

Havarijné poruchy sa odstraňujú mimo plánovanú údržbu. Pre údržbárske práce
používať len vhodné a zdravotne nezávadné materiály, neovplyvňujúce nepriaznivo
akosť vody. Všetky nedostatky pri kontrolách vodovodného potrubia a zariadení
v zmysle STN 75 5922 „Obsluha a údržba vodovodných potrubí a verejných
vodovodov« musia byť ihneď odstránené. V rámci prevádzky vodovodných potrubí je
treba pravidelne kontrolovať pridelené úseky a súčasne zabezpečiť drobnú údržbu.
Cykly obsluhy je treba zachovávat‘ v zmysle STN 75 5922.
Práce vykonávané ~ri údržbe vodovodu:
I x za deň:
kontrola stavu dezinfekcie vody za vodojemom
meranie odobratého množstva vody
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4 x za rok:
odkalenie vodovodu a kontrola činnosti zemných hydrantov
Odkalenie vodojemu
2 x za rok:
kontrola terénu nad potrubím (pred zimným obdobím a po ňom), okrem toho po
výdatných dažďoch a živelných pohromách
vyčistiť a sprístupniť zemné zákopové súpravy uzáverov a hydrantov
vyčistiť šachty
I x za rok:
kontrola neporušiteľnosti tlakov potrubí
kontrola tesnosti vretien uzáverov
Vyprázdnenie, vyčistenie a vydezinfikovanie vodojemu
l-krát za 2 roky:
Zabezpečenie revízie el. zariadení
1-krát za 6 rokov:
Výmena a zaplombovanie vodomerov (vykoná osoba s metrologickým oprávnením)

-

Okrem uvedených činnostĺ je potrebné vykonávat‘ nasledovné činnosti:
obnovovat‘ nátery orientačných tabúľ (podľa potreby),
kontrola izolácie potrubia nezakrytého zeminou (nadchody). lzolácie udržovať
neporušené, aby chránili potrubie proti korózii a poveternostným vplyvom. Ochranné
nátery nezakrytých potrubí je žiaduce obnovit‘ 1 x za 2 roky,
čistenie vnútra vodovodného potrubia sa vykonáva podľa množstva inkrustácií tam,
kde dochádza k zmenšeniu prietočného profilu a zníženiu tlaku,
u nezakopaných armatúr je žiaduce 1 x za 2 roky obnoviť ochranný náter (vadné
armatůry sa podľa povahy poškodenia opravia, resp. vymenia),
poškodené poklopy alebo veká poklopov sa ihneď vymenia, priestor poklopov sa
musí vyčistit‘, dosadacie plochy poklopov a veká sa potrú tukom,
v zimnom období je žiaduce zaistiť prístup k zemným zákopovým uzáverom,
pred zimným obdobím sa musia hydranty odvodniť, u podzemných hydrantov sa
musí priestor poklopov vyčistiť, dosadacie plochy poklopov a veká potrieť tukom
a poklopy zabezpečiť proti nam~zaniu (posypaním soľou),
závady na osadení poklopov odstrániť ihned, poškodené poklopy a veká je potrebné
vymeniť,
pred zimným obdobím je potrebné potriet‘ čapy tukom,
vodovodné prípojky obsluha a údržba potrubia a uzáverov sa vykonáva ako
u potrubia
odpočty vodomerov na vodovodných prípojkách je potrebné vykonávať
v pravidelnom odpočtovom cykle (1 x za 6 alebo 12 mesiacov) v závislosti na
fakturácii vodného. V súvislosti s tým je potrebné viesť podrobnú evidenciu
všetkých vodomerov v obci a dátumov ich inštalovania či výmeny.
—

Havarijná služba odstraňuje závady na vodovodnej sieti pri nepredvídaných
poruchách. Poruchy a rozkopávky cesty je potrebné hlásiť príslušnému obecnému
úradu a veliteľovi požiarnej jednotky a správcovi komunikácie.
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HL7.

Počet a rozsah prevádzkových kontrol kvality vody, zoznam určených
miest na odber vzoriek vody z verejného vodovodu
Viď Program monitoringu kvality vody v prílohe.

HL8.

Pokyny na riadenie prevádzky verejného vodovodu počas mimoriadnych
udalostí, najmä pri prerušení dodávky elektrickej energie, pri náhlom
zhoršení kvality vody, pri havárii niektorého z hlavných objektov, pri
povodni, pri zemetrasení a pri epidémii
V čase mimoriadnych udalostí preberá riadenie vodovodu odborne spósobilá osoba
prevádzkovateľ vodovodu, ktorý je riadený priamo starostom obce, v spolupráci
s jednotlivými orgánmi štátnej správy.

-

Mimoriadne udalosti v prevádzke vodovodu sú:
A)

Prerušenie dodávky elektrickei energie
V prípade prerušenia elektrickej energie zo siete obsluha zabezpečí hlásenie
na odstránenie poruchy dotknutej organizácie (zoznam je popísaný v bode HLIO).

B)

Zhoršenie kvality vody
Zhoršenie kvality vody sa zistí na základe periodických odberov vzoriek vody
z vodovodného zdroja a vodovodnej siete. Vzorky vody odoberá a spracúva
oprávnené laboratórium (RUVZ podľa dohody ).Výsledky rozborov je potrebné
archivovať a v prípade nevyhovujúcich výsledkov okamžite vykonať opatrenia
v zmysle odporučení pracovníkov laboratória.
—

C)

Pri havárii niektorých z hlavných objektov
Poruchy a havárie v prevádzke je potrebné hlásit‘ vlastníkovi vodovodu (obci),
ktorý zabezpečí odstránenie poruchy.

D)

Pri povodni, zemetrasení alebo pri epidémii
Pri povodniach, zemetrasení alebo epidémii sa bakteriologický rozbor robí každý
deň podľa pokynov hygienika. Podľa jeho pokynov sa tiež zabezpečí zvýšenie
dávky chlóru. Prevádzkovateľ súčasne zabezpečí obmedzenie vstupu pre
pracovníkov, ktorí v prevádzke vodovodu nie sú nutní.
Počas mimoriadnych udalostí na verejnom vodovode treba vždy dodržiavať zákon
č.36412004 Z.z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (,‚vodný zákon“).
Vlastník I prevádzkovateľ pri zistení havárie musí zabezpečiť, aby sa do
vodovodného systému a do okolitého prostredia nedostávala nebezpečná látka aj
naďalej. V čo najkratšom čase zistiť rozsah znečistenia vo vodovodnom systéme a
na prvom nezasiahnutom úseku spraviť opatrenia na jeho nešírenie sa ďalej.

UL9

Pokyny na zabezpečenie náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou
vodou
V prípade havárie, alebo zistenia znečistenia na vodovodnej vetve sa zasiahnutá časť
vodovodnej vetvy odstaví mimo prevádzky.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou zabezpečuje vlastník I prevádzkovateľ
verejného vodovodu (podľa dohody), ak dodávka bola prerušená na dobu dlhšiu ako
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24 hodín, potom náhradné zásobovanie je zabezpečené pojazdnými alebo
stacionárnymi cisternami. Táto skutočnosť musí byť obyvateľom včas oznámená.

Zoznam subjektov a spósob hlásenia mímoriadnych udalostí pri
prevádzke verejného vodovodu

lILlO.

Havárie a mimoriadne udalosti hlási pävodca, alebo ten, kto ich zistí, najvhodnejším a
najrýchlejším spósobom, podľa miestnych pomerov, napríklad osobne, telefonicky,
faxom, e-mailom alebo písomne. Pracovník prevádzky, ktorý haváriu zistil, alebo
spósobil, je povinný ohlásiť ju neodkladne svojmu nadriadenému vedúcemu (starosta
obce, odborne spósobilá osoba), ktorý ju podľa potreby neodkladne ohlási
nasledovným organizáciám:
-

Obecný úrad Lozorno

-

Okresný úrad Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie

-

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave

(Kontakty viď kap. IV. 7)
-

Údaje o nahlásení mimoriadnych udalostí s uvedením dňa a hodiny nahlásenia treba
zaznamenať v dennom zázname prevádzky.

lILI 1. Pokyny na spósob vedenia prevádzkových dokumentov
111.11.1.

Prevádzkový denník a jeho obsah

Povinnosťou obsluhy na vodovodnej sieti je zabezpečiť pravidelné vedenie
prevádzkového denníka, jeho každodennú kontrolu a zaistenie opatrení,
vyplývajúcich z prevádzkového denníka.

Smernice pre vedenie prevádzkového denníka
1. denník sa vyplňuje perom alebo prepisovou tužkou a nesmie sa v ňom gumovať,
chybné záznamy sa prečiarknu tak, aby záznam zostal čitateľný. Správny údaj sa
napíše buď na ďalší riadok, alebo nad chybný záznam, kto opravu vykonal, musí sa k
nej podpísať. Záznamy robí obsluha jednotlivých zariadení.
2. do denníka sa zaznamenávajú všetky technické údaje o prevádzke zariadenia ako je
napríklad doba prevádzky, teploty, tlak a podobne. Rovnako sa zapisujú všetky
závady.
3. pri preberaní pracoviska si obidve smeny obsluhy podrobne povedia aktuálny stav
vodovodnej slete a zistené závady, ktoré nie sú uvedené v prevádzkovom denníku,
tam zapíšu.
V prevádzkovom denníku sa evidujú denné kontroly prevádzky:
a) stav hlavného vodomeru pred spotrebiskom
b) stav zvyškového chlóru na sieti
111.11.2.

Prevádzkové záznamy

Záznamy o prevedených kontrolách
Pri všetkých kontrolách, vykonaných na verejnom vodovode sa spracuje písomný
záznam s dátumom, kde sa uvedie aktuálny stav vodovodnej slete z hl‘adiska
stavebného a z hľadiska zanášania akumulačnej nádrže vodojemu.
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Záznamy o vykonanej kontrolnej činnosti
Pri všetkých činnostiach prevádzkovateľa verejného vodovodu sú neoddeliteľnou
súčasťou aj písomné záznamy o vykonanej kontrolnej činnosti.
Záznamy o mechanizačných prostriedkoch
Zaznamenáva sa do nich druh vykonanej činnosti, počet hodin prevádzky a údržby,
spotreba pohonných hmót, záznamy o pravidelných prehliadkach, identifikácia
obsluhy, miesto vykonanej činnosti a čas zdržania na predmetnom mieste.
Záznamy o poruchách a haváriách
Všetky záznamy o poruchách a haváriách sa zapisujú do knih službukonajúcim
pracovníkom. Zápis obsahuje dobu zistenia poruchy, alebo havárie, jej podstatu,
komu a kedy bola porucha hlásená a nakoniec čas a meno toho kto poruchu
odstránil. Ak sa vyskytne viac porúch, je potrebné posúdiť náväznosť jednotlivých
porúch a postupne ich odstraňovať tak, aby bola čím skór zaistená
prevádzkyschopnost‘ vodovodného systému, aby sa vzniknuté škody zbytočne
nezvyšovali.
V prevádzkových záznamoch sa evidujú:
kontroly stavu vodovodnej siete
zistené nedostatky a spósoby ich odstránenia
opravy vodovodnej siete, z vyznačením miesta poruchy, popis poruchy, spósob jej
odstránenia
Do prevádzkových záznamov sa uvádza dátum kontroly alebo opravy s menami
pracovníkov, ktorí opravu vykonali a popisom zisteného nedostatku
a spósobom jeho odstránenia.
111.11.3.

Kniha revízií~ zmien a opráv

Všetky revízie, dokumentujúce aktuálny stav vodovodnej siete, vykonané opravy
a zmeny na vodovodnej sieti sa zapisujú do knihy revízií, zmien a opráv. Sem sú
zaznamenávané všetky záznamy z pracovných denníkov o stave vetvy, zistených
nedostatkoch, opatreniach na ich odstránenie, realizované zmeny na vodovodnej
sieti, požadované opravy jednotlivých objektov a zariadení vodovodnej siete,
vykonanie opráv a podobne. Tiež sa pravidelne dopÍňajú záznamy o novo
realizovaných vetvách. Pri každom zázname do knihy sa uvedie dátum, meno
a podpis osoby, ktorá záznam napísala. Evidencia odberu za účelom fakturácie sa
robí na odpočtových kartách.
111.12. Spósob ochrany objektov verejného vodovodu
Všetky objekty verejného vodovodu sú chránené oplotením, ktoré bránia vstupu
nepovolaným osobám. Kontrola oplotenia sa vykonáva pri každej pochódzke.
V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. je vymedzené pásmo ochrany verejného vodovodu
1,5 m od vonkajšieho pódorysného okraja vodovodného potrubia na obidve strany.
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11L13. Podrobnosti o systéme sledovania kvality pitnej vody, zabezpečujúceho
identifikáciu náhleho zhoršenia kvality vody, napríklad systém skorého
varovania
Sledovanie a kontrola prevádzkového procesu na vodovodnej sjeti je jednou z
najnaliehavejších úloh, ako prostriedok pre získanie informácií a poznatkov o
funkcií zariadenia, jeho stave, vývoji, charaktere, o kvalite a množstve vód a pre
zistenie závad a porúch. Kontrola vodovodnej siete je realizovaná v priebehu
celého roka, najmenej však lx ročne zamestnancami, vyčlenenými k tornu účelu.
Okrem toho sa vodovodná sjeť kontroluje aj pri všetkých ďalších činnostiach, pri
ktorých zamestnanci prichádzajú do kontaktu so zariadením na vodovodnej sjeti.
Pri týchto činnostiach je sledovaná najmä:
množstvo a kvalita vody
2. sledovanie odberných miest
3. opotrebovanie potrubia a objektov vodovodnej siete vplyvom mechanických
a chemicko-biologických účinkov a mými vplyvmi
4. zisťovanie požiadaviek na údržbu, generálne opravy, prípadne rekonštrukciu
vodovodu
5. kontrola prác, realizovaných vlastnými zamestnancami
Kontrola vodovodnej siete sa realizuje nasledovnými metódami:
1. priamou metádou vizuálnou
2. nepriamou metódou s použitím techniky (videokamerou)
Verejný vodovod Lozorno pracuje ako uzavretý celok. Prevádzka zabezpečuje len
senzorickú kontrolu kvality vody a stav zvyškového dezinfekčného prostriedku v pitnej
vode. Táto kontrola sa vykonáva denne, a to na vodárni a na náhodne vybratých
miestach.
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~V. Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri
prevádzkovaní verejného vodovodu
IV.1. Všeobecné požiadavky zaistenia bezpečnosti a ochrany pri práci
Obsluhu a údržbu móžu vykonávať len tie osoby, ktoré absolvovali odborné
skúšky pre vykonávanie príslušnej funkcie. Pri prevádzke a údržbe móžu byť
zamestnané osoby staršie ako 18 rokov, ktoré absolvovali teoretické a praktické
školenie, majú osvedčenie o spol‘ahlivosti, telesne a duševne zdravé a pracovne
spol‘ahlivé. Znalosti prevádzkového a údržbárskeho personálu sa každý rok
preskúšavajú a zistené nedostatky sa odstránia ďalšími školeniami. Svojmu
nadriadenému sú zamestnanci povinný oznámiť závady, ktoré móžu ohrozíť
bezpečnosť a prípadne vykonávať opatrenia k odstráneniu ne- bezpečenstva,
dodržiavať bezpečnostné predpisy a príkazy. Príkazy, ktoré odporujú bezpečnostným
predpisom je zamestnanec ihneď povinný hlásíť svojmu nadriadenému.

Obsluhujúcej osobe íe zakázané:
svojvoľne spúšťať, zastavovať a regulovať stroje a zariadenia mimo stanovený
pracovný postup a bez predchádzajúcej výstrahy ponechať bez dozoru spustené
zariadenia,
vykonávať akúkoľvek montáž alebo údržbárske práce na výrobných
a rozvodných zariadeniach, ktoré sú pod elektrickým napätím, pokiaľ tieto nie
sú prípustné podľa bezpečnostných predpísov,
vykonávať prevedené náležité bezpečnostné opatrenia, resp. ak neboli ríadne
poučení o spósobe vykonávania práce a skór než bol zaistený zvýšený odborný
dozor.
Ak sa stane na pracovisku úraz, je obsluhovatel‘ povinný poskytnúť prvú pomoc
a podľa veVkosti úrazu rýchlo a s rozvahou konať. Každý úraz sa hlási ihneď
starostovi, ktorý spíše protokol o úraze a úraz zapíše do bezpečnostného
denníka. Prvá pomoc pri zasiahnutí elektrickým prúdom musí byt‘ poskytnutá
zranenému podľa platných predpisov vyvesených na viditel‘nom mieste.
-

-

-

Obsluhu a údržbu verejného vodovodu a jeho objektov móžu vykonávať len muži
starší ako 18 rokov. Predpokladá sa, že sa jedná o kvalifikovaných zamestnancov,
ktorí boli oboznámení s prevádzkou, bezpečnostnými a hygienickými predpismi,
normami a sú pravidelne preskúšaní. Vedenie prevádzkovateľa musí zabezpečiť
pravidelné lekárske prehliadky, pracoviská vybaviť potrebnými zariadeniami prvej
pomoci, organizovať školenia pracovníkov o poskytovaní prvej pomoci a
zabezpečovať ochranné odevy a pomócky a kontroiovať ich používanie. Pri
prevádzke, obsluhe a údržbe vodovodnej siete je nutné dodržiavať platné
bezpečnostné predpisy a normy.
Pri vykonávaní údržby a opráv na vodovodnej vetve (výkopy, prepadliny, a ině) je
nutné pracovisko označíť výstražným znamením a dopravnou značkou (Pozor na
ceste sa pracuje!) a osadí sa červenobiela zábrana s odrazovými sklami. Znamenie
sa postaví po oboch stranách pracoviska. Výstražné znamenie musí byt‘ čisté,
nepoškodené a dobre viditeľné. Za zníženej viditelnosti je nutné osadiť svetlo s
červeným sklom. Sklá musia byť čisté a nerozbité.
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lV.2. Opatrenia pre pripad havárie a požiaru
V prípade havárie na verejnom vodovode sa musia pracovníci prevádzkovateľa nadit‘
pokynmi na riadenie a výkon prevádzky počas mimoriadnych udalostí podl‘a bodu
111.8 a 111.10 prevádzkového poriadku. Havanijné poruchy je potrebné odstraňovať
okamžite, aby sa ich rozsah nezväčšil a aby sa zamedzilo ďalším škodám na
zaniadeniach. Rovnako hygienické závady, vzniknuté v dósledku porúch treba bez
meškania likvidovať. Pri vniknutí nebezpečných látok do vodovodnej vetvy je
vlastník/prevádzkovateľ povinný postupovať v spolupráci s pracovníkmi životného
prostredia, inšpekcie ochrany vód a hygienikom na odstránení havárie. Musí sa zistiť
zdroj havárie a vynaložiť maximálne úsilie na zachytenie závadných látok a ich
likvidáciu v súlade s platnou legislatívou. Dóraz je potrebné klásť na včasné
ohlásenie havárie a odstaviť odber vody a zabezpečiť pitnú vodu dovozom cisterien
s nezávadnou vodou. Pri havárii stavebných častí sa musí prevádzkovateľ postarať o
okamžité odstránenie havárie tak, aby bola zabezpečená prevádzková schopnosť
verejného vodovodu a jeho prislúchajúcich objektov.
Pravdepodobnosť požiaru na úpravni je nepatrná, predpokladom jeho vzniku by
mohla byt‘ porucha elektroinštalácie, alebo niektorého el. zariadenia. V prípade
požiaru treba postupovať nasledovne:
ak pracovník spozoruje požiar a je schopný ho uhasit‘ sám, okamžite ho uhasí,
pri požiari väčšieho rozsahu volá ihneď požiarnikov a ohlási vznik požiaru
zodpovednému pracovníkovi,
obsluha dbá, aby všetky protipožiarne zariadenia boll v poriadku a uložené na
určených miestach. Závady a poruchy týchto zariadení hiási zodpovednému
pracovníkovi a vyžaduje okamžitú nápravu.
-

-

-

IV.3. Požiadavky na ochranu pred úrazmi, predovšetkým pred úrazom
elektrickým prúdom
V prevádzke sa smie používať len prenosné elektrické zariadenie schváleného
typu, ktoré zodpovedá príslušným normám najmä STN 36 1550-1. Móžu s nimi
pracovať len pracovníci, ktorí boll zoznámení s bezpečnostnými pracovnými
metódami, bezpečnostnými predpismi pri práci s elektronáradím (STN 34 3108,
Vyhláška č. 51/1978 Zb.) a s postupom pri poskytovaní prvej pomoci pri úraze
elektrickým prúdom a s návodom na obsluhu elektronáradia. Elektronáradie smie byt‘
pracovníkom vydané Po starosthvom preskúšaní správneho stavu a chodu, t.j.
rýchlou skúškou (ČSN 34 3880, CSN 34 3881). Pri používaní elektronáradia je
nutné prihliadať k nepriaznivému vplyvu prostredia (vlhkosť) na úraz elektrickým
prúdom Ochrana musí byt‘ zaistená v zmysle STN 34 1010. Skúška stavu
elektronáradia a predlžovacích šnúr sa vykonáva periodickými skúškami podľa ČSN
34 388.
.

Elektrické zariadenia (STN 34 3108, Vyhláška Č. 51/78 Zb., 487/90 Zb.)
Práce na elektrických zariadeniach móže vykonávať len osoba s kvalifikáciou
zodpovedajúcou ustanoveniam Vyhlášky č. 51/1 978 Zb. v znení neskorších zmien.
pracovníci oboznámení (~ 3)
bez elektrickej kvalifikácie móžu elektrické
zariadenia obsluhovať len za predpokladu, že organizácia vykoná ich zoznámenie
s predpismi o zaobchádzaní s elektrickým zariadením a upozorní ich na možné
ohrozenia týmito zariadeniami.
pracovníci poučení ( ~ 4 ) pracovníci, ktorí boll onganizáciou v rozsahu svojej
činnosti upozornení na možné ohrozenie
elektrickým
zariadením
a
oboznámení s poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom.
-

-

—

-
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Oboznámenie, školenie, upozornenie a overenie vedomostí vykoná organizáciou
poverený pracovník s kvalifikáciou zodpovedajúcou charakteru činnosti, a ak ide
o prácu na el. zariadeniach, pracovník s niektorou z kvalifikácií uvedených v ~ 5 a ~
9 vyhlášky Č. 51/1978 Zb. a vykoná o torn písomný zápis, ktorý podpíše
s poučenými pracovníkmi.

IVA. Požiadavky na ochranu pred nebezpečenstvom otravy nebezpečnými
látkami
Práca s chlórnanom sodným
a) chlórnan sodný sa musí skladovať v dobre uzavretých nádobách, v chladných a
tmavých miestnostiach s ustálenou teplotou, nepresahujúcou + 12 °C,
b) vo vodárenských prevádzkach nemá byť skladované väčšie množstvo chlórňanu
sodného, ako je spotreba na 4 až 6 týždňov,
c) vyprázdnenie nádob sa vykonáva pomocou prečerpávacieho zariadenia.
Vlastnosti: Technický chlórnan sodný je I 5%-ný roztok NaOCI, obsah aktívneho
chlóru býva v zime 150 g/l a v lete 140 gIl. V praxi je však bežný obsah aktívneho
chlóru 120 g/l, čo sa zohľadnilo aj vo výpočte požadovaných dávok (viď d‘alší text). Je
to číra až žltozelená, čira alebo slabo zakalená kvapalina. Dlhodobým státím sa
samovoľne rozkladá, čím sa znižuje obsah aktívneho chlóru. Rozklad urýchľuje teplo,
svetlo a katalytický účinok kovov (nikel, meď, železo, atď.) Nie je výbušný ani
horľavý, ale pri rozklade sa uvoľňuje kyslík, ktorý podporuje horenie. Chlórnan sodný
má dráždivé účinky na pokožku a sliznicu. Pri práci s ním treba používať ochranné
pomůcky, štít, gumové rukavice, gumovú zásteru a pod. V styku s kyslými látkami,
ako aj působením vzdušného CO2 sa uvoľňuje nestabilná kyselina chlárna, ktorá sa
rozkladá na chlór a kyslík. Uvoľnený chlór silne dráždi pokožku a sliznicu a pri
vdýchnutí dostatočnej koncentrácie může spůsobiť smrť. V prípadoch úrazu treba
okamžite navštíviť lekára.
R-vety:
S-vety:

R 31
R 34
S 45
S 28

Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje jedovatý plyn.
Spůsobuje poleptanie
V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okarnžite
vyhľadajte lekársku pomoc ak je to možné, ukážte oznaČenie
látky alebo prípravku)
Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyt‘ veľkým
množstvom vody

Práca s ostatnými nebezpečnými látkami
Pokiaľ pracujeme s nebezpečnými a agresivnymi látkami, ako sú kyseliny, lúhy a
pod., dávarne obzvlášť pozor na nasledovné:
Pri poleptaní kože rýchlo vyzlečieme poliaty odev a potom oplachujeme kožu silným
prúdorn čistej vody bez ohl‘adu na to, či vzniklo poleptanie kyselinou, alebo lúhom.
Oplachovanie musí trvať aspoň 20 minút. Potom neutralizujeme poleptanú kožu
príslušnou látkou:
Pri poleptaní kyselinou umývame kožu 3-1 0%-ným roztokom (pokiaľ možno
sterilným) jedlej sódy, alebo aspoň rnydlovou vodou, a to asi 30 minút. Potom
posypeme kožu práškovou sódou, sterilne plochu obviažeme a pošleme poleptaného
k lekárovi alebo do nemocnice.
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Pri poleptaní lúhom umývame kožu 3%-ným až nasýteným roztokom kyseliny
citrónovej (prípadne vodu s octom) asi 30 minút a potom poleptané miesto posypeme
kyselinou citrónovou v prášku. Dalej postupujeme rovnako, ako pri poleptaní
kyselinou.
Pri poleptaní očí vyplachujeme spojivkový vak opatme, ale dósledne, najskór čistou
vodou a potom neutralizačným roztokom, t.j.3%~ným roztokom bórovej vody pri
poleptaní lúhom a 3%-ným roztokom jedlej sódy pri poleptaní kyselinou. Výplachy
prevádzame celkovo 20 minút, potom priložíme na oko obklad s roztokom
neutralizujúcej látky a odošleme postihnutého k lekárovi.
Pri prehltnutĺ leptavých látok dáme najskór vypláchnuť ústa čistou vodou, alebo
roztokom neutralizujúcim leptavú látku (pri poleptaní kyselinami roztokom magnézia,
jedlej sódy alebo mydla, pri poleptaní lúhom slabým roztokom octu, alebo zriedeným
mliekom). Zhltnutú látku sa snažíme zriediť, prípadne i neutralizovať vypitím väčšieho
množstva vody alebo niektorého z uvedených roztokov. Zároveň sa snažíme vyvolať
zvracanie podráždením podnebia prstom. Potom čo najskór dopravíme postihnutého
k lekárovi, alebo do nemocnice.
Pri vdýchnutí leptavých látok (pár kyselín alebo čpavku a pod.) dáme vykloktať
vodou alebo príslušným neutralizačným roztokom, vdychovať kyslík a podáme silnú
čiernu kávu, alebo čaj. Postihnutého dopravíme v ležatej polohe, alebo v polosede
rýchlo do nemocnice. Zakážeme fajčiť a hovoriť a neprevádzame umelé dýchanie.
Vo verejnom vodovode nie je pri bežnej prevádzke predpoklad výskytu nebezpečných
látok, ktoré móžu spósobit‘ otravu zamestnancov, ale je možný ich výskyt pri
mimoriadnych udalostiach. Preto je potrebné dodržiavať všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia, t.j. nefajčit‘ pri práci na vetvách a objektoch, neškrtať
zápalkami, pred vstupom do podzemia vždy priestor najskór dókladne odvetrať, pri
vstupe do šachiet používať vždy bezpečnostný pás, ktorý na povrchu zabezpečuje
ďalší jeden, alebo dvaja zamestnanci. Okrem toho je potrebné pri práci vždy
používať ochranné odevy a pomócky (hlavne rukavice). Po vykonaní prác vždy
dodržať základné hygienické pravidlá, použitý odev odkladat‘ na určené miesto,
umyt‘ si ruky a tvár, každú prípadnú odreninu ošetriť antiseptickými látkami a pri
akomkoľvek podozrení na otravu organizmu vyhfadať lekársku pomoc.
Jedovatý plyn je ktorýkol‘vek plyn, alebo para, ktoré sú priamo, alebo nepriamo
škodlivé zdraviu, alebo životu ľudí. Je potrebné uvedomiť si, že plyn móže udusiť
človeka tým, že vylúči kyslík, ktorý je potrebný k životu. Niektoré látky ako dusĺk,
vodík, metán nie sú sami o sebe jedovaté, ale keď sa vdychujú vo vysokých
koncentráciách, udusia mechanicky tým, že vytlačia kyslík.
Pri záchranných prácach je potrebné dbať aj na vlastnú bezpečnosť, používať
ochranné masky s diaľkovým prívodom vzduchu, kyslíkové dýchacie prístroje
a protiplynové masky. Postihnutých zamestnancov je potrebné okamžite vyniest‘ zo
šachty na čerstvý vzduch, uvoľniť šatstvo, položiť na znak, málo podložiť hlavu a
prikryt‘ teplou prikrývkou. lhneď privolať záchrannú službu a keď postihnutý nedýcha,
do príchodu záchranky, zavádzať umelé dýchanie.
lV5. Zoznam osobných a ochranných pracovných prostriedkov
Ochranné pomócky, obuv a odevy pre zamestnancov poskytuje organizácia
prevádzkujúca verejný vodovod. Ochranné pomócky a odevy nesmú v práci
prekážať. Oči zamestnancov musia byť chránené všade tam, kde by došlo k ich
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oraneniu (napr. čistenie šácht, čistenie nádrží a pod.). Na ochranu ďalších častí tela
musia byt‘ použité gumené čižmy, rukavice, prilby, gumené obleky a pod.
Pri práci na prevádzke vodovodnej siete je potrebné zvlášť zdórazniť používanie
gumených rukavíc v podzemí a kožených na povrchu. Pri prácach v podzemí musia
mať zamestnanci gumený oblek, čižmy a na hiave ochrannú prilbu. Vedenie
organizácie je povinné vybaviť svojich zamestnancov všetkými potrebnými
ochrannými prostriedkami a kontrolovat‘, či sú používané. Podmienky poskytovania
osobných ochranných pracovných prostriedkov určuje NV SR Č. 50412002 Z~z.
Prevádzkovateľ verejného vodovodu prostredníctvom zodpovednej osoby informuje
zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
a príslušnú odborovú organizáciu o opatreniach súvisiacich so zaistením bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci v spojitosti s používaním osobných ochranných
pracovných prostriedkov.
Zoznam osobných ochranných pracovných prostriedkov, potrebných pre
prevádzku verejného vodovodu:
1. na ochranu hlavy prilby a čiapky so štítom,
2. na ochranu sluchu zátkové a slúchadlové chrániče,
3. na ochranu zraku a tváre ochranné okuliare, štíty na ochranu tváre,
4. na ochranu dýchacích orgánov rúška, respirátory, ochranné masky, dýchacie
prístroje,
5. na ochranu horných končatín ochranné rukavice kožené a gumené,
6. na ochranu dolných končatín ochranná obuv vysoká, gumené čižmy,
7. na ochranu trupu a brucha ochranné vesty, plášte, zástery,
8. na ochranu celého tela ochranné a výstražné odevy, prostriedky na prevenciu
proti pádu,
9. na ochranu kože ochranné masti a oleje,
10. na ochranu proti chladu zimný oblek a zimnú čiapku.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

-

Pracovné činnosti:
a) Práce vo výškach
Za prácu vo výškach a nad voľnou hÍbkou sa považuje práca a pobyt pracovníka, pri
ktorom je ohrozený pádom z výšky. Rn tejto činnosti musí byt‘ zaistený proti pádu.
Ochrana musí byt‘ vykonaná osobným zaistením nezávisle od výšky na všetkých
pracoviskách nad vodou, alebo mými látkami, kde hrozí poškodenie zdravia a od výšky
1,5 m na všetkých ostatných pracoviskách. Odchýlky stanovuje Vyhláška č. 374/90 Zb.
Pracovníci, ktorí nadia alebo vykonávajú práce vo výškach musia byť 1 x ročne
školení a ich znalosť overená. Pracovníci musia byt‘ zdravotne spósobilí. Práce vo
výškach nesmie vykonávať osamotený pracovnĺk.
b) Práce v podzemných priestoroch
V podzemných priestoroch móžu pracovať pracovníci starší ako 18 rokov, zdravotne
spósobilí a preškolení. K otvoreniu vstupu do podzemných pniestorov, ako i
k manipulácii s nimi je treba použiť vhodné náradie S poklopmi (vodovodných šácht,
hydrantov, šupátiek ) manipulovať so zvýšenou opatrnosťou, poklop klásť do bezpečnej
vzdialenosti (aspoň I m) od otvoru. Je treba vykonávať všetky opatrenia k zaisteniu
plynulej a bezpečnej prevádzky na komunikácii (Vyhláška č. 99/1989 Zb. a 374/1990
Zb. ‚STN 73 3050).
.

c) Práce na cestách
Pracovisko sa musí označiť vždy výstražnými dopravnými značkami (Vyhláška č.
99/1989 Zb. ‚374/1990 Zb.). Jamy sa musia do doby odstránenia zabezpečiť tak, aby
bola zabezpečená bezpečnosť cestnej premávky a chodcov. Výkopy sa musia opatriť
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dostatočnou zábranou. Pracovníci pri prácach na ceste musia mať na sebe vesty
oranžovej farby.
Ručné náradie
Používat‘ len náradie, ktoré zodpovedá normám, vrátane požiadaviek na bezpečnosť
a ochranu zdravia pri práci. Organizácie sú povinné zabezpečovať kontroly, revízie,
a opravy nástrojov, náradia a pracovných pomócok. Organizácie sú povinné vybavit‘
pracovníkov nástrojmi, náradím a ochrannými pracovnými pomóckami (OOPP) podľa
povahy vykonávanej práce. Pracovníci musia byt‘ preukázateľne oboznámení
s bezpečným používaním nástrojov, náradia, pracovných pomócok. Udržbu, opravy
a nastavovanie nástrojov, náradia a pracovných pomócok móžu vykonávať iba osoby
s potrebnými odbornými skúsenosťami a kvalifikáciou.
Mechanické ručné náradia
K práci používať len náradie schváleného typu Pri práci dodržiavat‘ všetky
bezpečnostné predpisy podľa pokynov výrobcu náradia. Ak nie je stanovené inak, musí
byť mechanické ručné náradie kontrolované a skúšané v lehotách stanovených výrobcom
(STN 34 3108, STN 34 5608).
.

Prenosné elektrické náradia
V prevádzke sa smie používať len prenosné elektrické zariadenie schváleného typu,
ktoré zodpovedá príslušným normám najmä STN 36 1550. Móžu s nimi pracovať len
pracovníci, ktorí boli zoznámení s bezpečnostnými pracovnými metódami,
bezpečnostnými predpismi pri práci s elektronáradím (STN 34 3108 ‚Vyhláška č. 74 /
1996 Z.z.) a s postupom pri poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom
a s návodom na obsluhu elektronáradia. Elektronáradie smie byť pracovníkom vydané
Po starostlivom preskúšaní správneho stavu a chodu, t.j. rýchlou skúškou (STN 34
5608). Pri používaní elektronáradia je nutné prihliadať k nepriaznivému vplyvu
prostredia ( vlhkosť ) na úraz elektrickým prúdom Ochrana musí byt‘ zaistená
v zmysle STN 34 1010. Skúška stavu elektronáradia a predlžovacích šnúr sa vykonáva
periodickými skúškami podl‘a STN 34 5608.
.

Manipulácia s materiálom (Vyhláška Č. 374/1990 Zb.)
Pracovník smie sám a bez pomoci ďalších osób prenášat‘ bremená, ktoré
najmá rozmermi mu nebránia v bezpečnej chódzi
je schopný bezpečne ovládat‘.

-

-

Pri manipulácii s bremenami musia pracovníci používať predpísané osobné ochranné
pracovné prostriedky (OOPP )‘ ako sú rukavice, topánky s oceľovou špicou ‚
náramenníky a pod. Hmotnost‘ bremena prenášaného jedným mužom nesmie
presiahnuť 50 kg, žena do 15 kg. Manipulácia s materiálom nebezpečného charakteru,
ako sú kyseliny, žieraviny, fl‘aše so stlačeným plynom, je možná len vo vhodných
a neporušených obaloch pri zvýšenej opatrnosti (Vyhláška č. 374/1990 Zb.).
.

Vyhradené technické zariadenie
a)

Tlakové nádoby (STN 69 0012, Vyhláška 23/1979 Zb. v zn. vyhl. č. 84/82 Zb. a
485/90 Zb.). Organizácia je povinná zabezpečovať revízie v lehotách stanovených
zákonnými predpismi. Tlakové nádoby móžu obsluhovať len zamestnanci, ktorí splňajú
tieto podmienky
sú starší ako 18 rokov
-
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sú duševne a fyzicky spósobilí k tejto práci
boji riadne zoznámení s bezpečnostnými predpismi a prakticky zacvičení v obsiuhe.
Potrebné vedomosti musia byť preukázateľne preverené zodpovedným pracovníkom
a opakované školenie a preskúšanie vykonávať najmenej I x za tn roky.
-

-

b) Zdvíhacie zariadenia (STN 27 0143 Vyhl. č. 24/1979 Zb. v znení vyhl. č. 486/90
Zb. a vyhl. 74/1996 Z.z.). Obsluhovať ich můžu osoby staršie ako 18 rokov
duševne a fyzicky spůsobilé, vyškolené a prakticky zacvičené, majúce žeriavnický
preukaz. Zdvíhacie zariadenia nezaradené do tried ( STN 27 0143 čI. 24) můžu
obsluhovať osoby oboznámené s obsluhou.
‚

‚

Bez zaradenia do tried sú:
žeriavy a nepojazdné aj pojazdné zdvíhadlá ovládané zo zeme s výnimkou
zdvíhacích zariadení dial‘kovo ovládaných, s mechanickým pohonom do 5 t vrátane a s
ručným pohonom do 20 t
prídavné výložníkové žeriavy na dopravnom prostriedku do nosnosti 5 t.
-

-

Elektrické zariadenia (STN 34 3108, Vyhláška č. 487/90 Zb. a 74/1 996 Z.z.). Práce
na elektrických zariadeniach může vykonávať len osoba s kvalifikáciou zodpove
dajúcou ustanoveniam Vyhlášky č. 74/1996 Z.z..
pracovníci oboznámení
bez elektrickej kvalifikácie můžu elektrické zariadenia
obsluhovať len za predpokladu, že organizácia vykoná ich zoznámenie s predpismi
o zaobchádzaní s elektrickým zariadením a upozornení ich na možné ohrozenia
týmito zariadeniami.
pracovníci poučení
pracovníci, ktorí boli organizáciou v rozsahu svojej činnosti
upozornení na možné ohrozenie
elektrickým
zariadením
a oboznámení
s poskytovaním prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom.

c)

-

—

-

-

Oboznámenie, školenie, upozornenie a overenie vedomostí vykoná organizáciou
poverený pracovník s kvalifikáciou zodpovedajúcou charakteru činnosti, a ak ide
o prácu na el. zariadeniach, pracovník s niektorou z kvalifikácií uvedených vyhláška č.
7411996 Z.z. a vykoná o lom písomný zápis, ktorý podpíše s poučenými pracovníkmi.
d) Plynové zariadenia (STN 38 64505, Vyhláška č. 26/1979 Zb., v znení vyhl. č. 488/90
Zb. a vyhl. 74/1996 Z.z)
Údržba budov a ďalších rriestorov
prevádzkové priestory musia byt‘ udržiavané stále v bezpečnom a hygienickým
nárokom zodpovedajúcom stave (pitná voda)
zvláštna pozornosť sa musí venovať nosným a zaťaženým stropným konštrukciám,
ktoré můžu byť ohrozené vplyvom vody, pary, kyseliny a pod.
zakazuje sa striekanie hadicou v blízkosti akýchkoľvek elektrozariadení.
-

-

-

lV~6. Zoznam dóležitých právnych predpisov
-

-

Zákon č. 134/2010 Z. z., ktorým sa dopÍňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách
v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú
požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vád toto nariadenie zrušuje NV č.
296/2005 Z. z
Nariadenie vlády SR č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality
v oblasti vodnej politiky
—

-
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Nariadenie vlády SR Č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické
špecífikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vód
Nariadenie vlády SR Č. 279/2011 Z. z., ktorým sa vyhlasuje závázná časť
Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie
environmentálnych cieľov
Vyhláška Ministerstva pádohospodárstva, životného prostredia a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky Č. 418/2010 Z. z, o vykonaní niektorých ustanovení
vodného zákona (Zrušuje vyhlášku Č. 221/2005 Z. z.)
Zákon č. 394/2009 Z. z« ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 442/2002 Z. z.
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona
Č. 276/2001 Z. zo regulách v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR Č. 262/2010 Z. z, ktorou sa
ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej
kanalizácie a postup prh ich vypracúvaní
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Č. 309/2012 Z. Z. O
požiadavkách na vodu urČenú na kúpanie v znení neskorších predpisov a v znení
vyhlášky Č. 397/2013 Z. z.
Zákon č.355/2007 Z.z.o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (hlavne Z.č.150/2017 Z.z.)
Vyhláška MZ SR č.247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej
vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri
-

-

-

—

-

-

-

—

—

-

-

-

—

—

-

Zákon Č.137/2010 Z. z. o ovzduší
Zákon č.569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona Č.
515/2008 Z.z.
ObČiansky zákonník Č. 40/1964 v znení neskorších predpisov,
Zákon SNR SR Č. 42/1 994 o civhlnej ochrane obyvateľstva,
Zákon SNR SR Č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zmenený a doplnený:
zákonmi Č. 96/1991 Zb., Č. 130/1991 Zb., Č. 421/1991 Zb., Č. 500/1991 Zb., Č.
564/1991 Zb., Č. 11/1992Zb., Č. 295/1992Zb., úplné znenieč. 481/1992Zb.,
zákonmi Č. 43/1993 Z.z., Č. 252/1994 Z.z., Č. 287/1994 Z.z., Č. 229/1997 Z.z., Č.
225/1998 Z.z.*), Č. 233/1998 Z.z., Č. 389/1999 Z.z., Č. 6/2001 Z.z., Č. 453/2001 Z.z.,
Č. 205/2002 Z.z.; úplné zneníe Č. 612/2002 Z. z.
Zákon Č. 14212000 Z.z. o metrológií,
Vyhláška vlády pre normalizáciu SR Č. 210/2000 Z.z,
Zákon NR SR Č. 315/1996 Z.z., zákon o premávke na pozemných komunikáciách,
Zákon Č. 302/2001 Z.z., zákon o samospráve vyšších územných celkov,
Zákon č. 455/1997 Zb. o živnostenskom podnikaní,
Zákon Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona Č. 264/1992 a na ne
nadväzujúce predpisy,
Zákon NR SR Č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody,
Zákon Č. 71/1 967 Zb. o správnom konaní v znení zákona č. 215/2002 Z.z.,
Zákon NR SR Č. 237/2000 Z. z. zákon, ktorý mení a dopÍňa zákon Č. 50/1 976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č.359/2007 Z.z. o prevencii a náprave environmentálnych škód a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 307/1992 o ochrane poľnohospodárskeho pódneho fondu,
Vyhláška MZP SR Č. 284/2001, ktorou sa ustanovuje kategorizácia odpadov a vydáva
Katalóg odpadov,
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—

Vyhláška č. 398/2002 Z.z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem
vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vód.
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IV.7.

Dóležité kontakty
Na viditel‘nom mieste prevádzkového pracoviska majú byť vyvesené adresy
a telefónne čísla záchrannej služby, hasičského a policajného zboru:
Telefónne čísla ~re tiesňové volania:
Požiarna záchranná služba:
Záchranná služba:
Polícia:
Integrovaný záchranný systém
Poruchy el. prúd:
—

150, 112
155, 112
158, 112
112
0850 111 555

Ostatné důležité kontakty:
Obecný úrad Lozorno,
Hlavná 1, 90055 Lozorno
Okresný úrad v Malackách,
odbor Starostlivosti o životné prostredie,
Záhorácka 116, 90126 Malacky

tel. 02169204311
e-mail: obec(&~lozorno.sk

tel. 034 7723841

Regionálny úrad verejného zdravotnictva Bratislava,
Ružinovská 8, 82009 BA
tel.02 43330-411 až -0811
SyP š.p. OZ Bratislava, Karloveská 2, 84217 Bratislava
dispečing
tel. 02 65425425
-

SVP š.p. OZ Malacky,
Pri Maline 238911, 90101 MALACKY

tel. 034 7731769

MicroStep, spol. s r.o. (dodávateľ bezdrótového ovládacieho
systému čerpacej stanice), Vajnorská 158, 831 04 Bratislava
servisné oddelenie
tel: 02 32277900
e-mail: service@microstep.sk
-
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V.

Výkresová dokumentácia verejného vodovodu
Ochranné pásma I. a II. stupňa vodárenských zdrojov
Situácia VZ a prívodu z ČS~
Situácia

—

rozvody v obci* (aktualizované k r.2018)

Situácia vodojem*
-

Koordinačná situácia vodojemu**
Prehľadný pozdÍžny profil vodovod u~
Pole č.5 rozvádzača RM1*
Schéma rozvádzača RS1*
Schéma doplnenia rozvádzača RSI*
(Ostatné rozvádzače

—

viď aktuálna projektová a technická dokumentácia)

Viď Prílohy
*

výkresy prevzaté z póvodného prevádzkového poriadku vodovodu z r.2004.

**

výkres prevzatý z projektovej dokumentácie „Rozšírenie vodojemu 2 x 250 m3‘.
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VI.

Základné údaje o jednotlivých objektoch a zariadeniach
verejného vodovodu
Viď kap. I

VIL.

Pokyny na prevádzku a údržbu objektu alebo zariadenia
verejného vodovodu
Viď kap. III

VIII. Pokyny na obsluhu objektu alebo zariadenia verejného
vodovodu
Viď kap. III

IX.

Pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
pri prevádzkovanĺ objektov a zariadení verejného vodovodu
Vid kap. IV
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X.

Ná~ežitost~ vodárenského zdroja

X.1. Opis rozsahu ochranných pásiem vodárenského zdroja
OP I. stupňa:
HL-21

-

Oplotený areál zdroja a vodárne, vrátane chlorátora, plocha 1229,919 m2

HLŠ-24

—

Oplotený areál zdroja, plocha 688,66 m2

HLŠ-25

—

Oplotený areál zdroja, plocha 625 m2

OPIÍ. sturňa: Spoločné pre všetky 3 zdroje (plus ďalšie dva nevyužívané), západná
hranica je 300 m od pivej studne HL-23, východná hranica je totožná s okrajom lesa
2000 m odposlednej studne HLŠ-25, severná hranicaje 1000 m od sútoku Močiarky
a Rudanického potoka ajužná hranicaje 500 m od tohto sútoku.
X2. Prevádzkové pokyny na ochranu a zabezpečenie kvality vody

V pásme hygienickej ochrany prvého stupňa (ďalej len PHO

10) je potrebné
udržiavat‘ čistotu a musí byt‘ odstraňovaná rušivo působiaca vegetácia. V jarnom
a jesennom období sa vykonáva kontrola stavu a neporušiteľnosti terénu a vegetácie.
Zároveň sa robí kontrola stavu oplotenia a prípadné poškodenie sa ihneď opraví. Do
PHO 10 můžu vstupovať len osoby odborne spůsobilé na prevádzku vodovodov
a orgány štátnej správy. Každý vstup musí byt‘ zaevidovaný v prevádzkovom denníku.

VPHO 1°sa zakazuje:
vykonávať zemné práce narúšajúce půdny fond
používať trhaviny, toxické látky
používanie organických a priemyselných hnojív a látok na ochranu rastlín
a ničenie burín
pasenie hospodárskych zvierat
akékoľvek znečist‘ovanie krycej vrstvy
-

-

-

-

-

V pásme hygienickej ochrany druhého stupňa (ďalej len PHO 2° sa nepripúšťa
činnosť, ktorej dósledkom by mohlo byť znečistenie vodárenského zdroja, prísun
zložiek, ktoré můžu v organizme ľudí alebo zvierat působiť nepriaznivo alebo ktoré
můžu negatĺvne ovplyvniť senzorické vlastnosti vody. Takýmito zdrojmi znečistenia
alebo ohrozenia vodárenských zdrojov sú alebo můžu byt‘ jestvujúce stavby alebo
pripravované stavby, výrobné závody, technologické procesy a rózne činnosti.
Spósob ochrany vodárenského zdroja sa určí osobitne pre každý zdroj znečistenia,
ktorý může poškodit‘ alebo ohroziť množstvo a kvalitu alebo zdravotnú bezchybnosť
vůd vodárenského zdroja. Úroveň opatrení (zrušenie, zákaz, obmedzenie,
technická úprava) je závislá Od miery nebezpečnosti zariadenia alebo činnosti, Od
jej lokalizácie v ochrannom pásme II. stupňa a Od jej vzdialenosti Od
vodárenského zdroja.
Stavby, zariadenia a činnosti s potrebou osobitného posúdenia pre návrh optimálnej
úrovne ochrany sú najmä:
Sídliská, bytové domy a rodinné domy, poľnohospodárske stavby, kanalizácie,
čistiarne odpadových vůd, sklady, skládky odpadov, priemyselné stavby,
poľnohospodárska činnosť, lesohospodárska činnosť, komunikácie, vodné toky,
ťažba nerastov, skládky odpadov a chemikálii, infekčné prevádzky, plynovody,
ropovody, produktovody nebezpečných látok, zásobníky plynu, čerpacie stanice
pohonných hmůt, rekreácia a šport.
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Podrobnejšie údaje sú vo Vyhl. MŽP SR č.2912005 iz.

Hygienické zabezpečenie vody
Hygienické zabezpečenie vody je zabezpečené chlórovaním, resp. dávkovaním
kvapalného chlornanu sodného do vody. Zariadenie je osadené v samostatnej
miestnosti chlórovni, ktorá je stavebne priradená k budove čerpacej stanice. V
chlórovni sa nachádza dávkovacíe čerpadlo chemikálii zn. IWAKI EJ B 11, ktorým sa
v tzv. spriahnutom režime s čerpadlami vo vertoch dávkuje do zbernej studne roztok
1 5%-ného technického chlórnanu sodného.
—

X.3.

Povolený odber (odporúčané čerpané množstvo), miera zabezpečenosti
projektovaných množstiev odobratej vody
Vrt HL-21
Vrt HLŠ-.24
Vrt HLŠ-25

41/s
4 jJ~
5 l/s

Spolu:

13 l/s
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XL

Ná‘ežitosti objektu úpravne vody
Voda sa upravuje Jen chloráciou. a to dávkovaním kvapalného chioračného činidla do
vody, čerpanej Zo zbernej studne.

XIL

Výkresová dokumentácia úpravne vody
Voda sa Jen hygienicky zabezpečuje chloráciou.

XHL Náležitosti výkresovej dokumentácie úpravne vody
Voda sa Jen hygienicky zabezpečuje chloráciou.
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PRÍLOHY:
Výkresová dokumentácia
Ochranné pásma I. a II. stupňa vodárenských zdrojov
Situácia VZ a prívodu z ČS
Situácia

—

rozvody v obci

Situácia vodojem
-

Koordinačná situácia vodojemu
Prehľadný pozdÍžny profil vodovodu
Pole č.5 rozvádzača RMI
Schéma rozvádzača RSI
Schéma doplnenia rozvádzača RS1
(Ostatné rozvádzače

—

viď aktuálna projektová a technická dokumentácia)

Dokumentácia k ponorným čerpadlám CALPEDA
Dokumentácia k vertikálnym čerpadlám

ČS GRUNDFOS

