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Typ 
A

program monitorovania 
pre
Celoobecný vodovod Hatné/OBEC HATNÉ
         
Vypracované dňa:17.12.2018.
Dodávateľ pitnej vody 
(meno a adresa) 

Obec Hatné
Zodpovedná kontaktná osoba
(meno, telefonický a e-mailový kontakt)
Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce
042/4356 158, obechatne@stonline.sk
 

Základné údaje o zásobovaní   
Kraj, Okres, Obec
Rok začiatku prevádzky
Obec Hatné
Trenčiansky kraj, okr. Považská Bystrica
Obec Hatné
2015
Povolenia OŠVS (3)

Rozhodnutie OÚ v Pov. Bystrici č. OU-PB-OSŽP-2015/00702-6 ZB1 A-20.zo dňa 27.01.2015 - povolenie na osobitné užívanie vôd
Rozhodnutie OÚ v Pov. Bystrici č. OU-PB-OSŽP-2015/00702-6 ZB1 A-20.zo dňa 27.01.2015 - povolenie na vodnú stavbu

Počet zásobo-vaných osôb


380
Priem. denná produkcia (m3/deň)
Priem. denná spotreba (l/osôb/deň)

30 m³
58l/osoba/deň
Dĺžka rozvodnej vodovodnej siete (km) 


2783 m
Typ a popis zdrojov (4)
X  Podzemný                     □ Povrchový                         □ Kombinácia 
„Vrt MA – 4 Hatné“ so šachtou nad vrtom, výtlačné potrubie z vrtu do vodojemu, sklolaminátový vodojem 2 x 50 m3  s manipulačnou komorou a prepadom.
Technologické postupy vodárenskej úpravy vody (5)
X Bez úpravy          □   S úpravou
Miesto a spôsob dezinfekcie: vodojem- manipulačná šachta, automatické dávkovnie chlóru chlorátorom Grundfos ALLDOS DDI 209, tlak regulátora 3,95 v dávkovaní 12 jednotiek.
Látky a zmesi na chem. úpravu a biocídne výrobky na dezinfekciu (6)
Chloratan sodný techn. 150G/L
Príloha č. 1,  Doklady k prípravkom BRENNTAG - Karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia ES č. 1907/2006 uložená u VV a prevádzkovateľa
Vodárenské objekty (7)
 Čerpacia stanica      □ Odberný objekt       □ Úpravňa         x Vodojem      
Vodojem - manipulačná šachta, automatické dávkovnie chlóru chlorátorom Grundfos ALLDOS DDI 209, tlak regulátora 3,95 v dávkovaní 12 jednotiek..
Použité výrobky (8)

X  Spĺňajú požiadavky zdravotnej bezpečnosti podľa § 18 zák. č. 355/2007 Z. z.                      
.................................................................................................................................
Čistenie a údržba vodárenských objektov(9)
Vykonáva sa podľa:
x Prevádzkového poriadku                                      
Ochranné pásma (10)
□  OP I. stupňa                     □  OP II. stupňa                    □  OP III. stupňa
OP  I. stupňa  100  m2
OP II. stupňa : neuvedené v m2 
Nebezpečenstvá a nebezpečné udalosti pre verejný vodovod (11) 
- prienik kontaminácie z poľnohospodárskej, stavebnej, ťažobnej a rekreačnej činnosti; chov hospodárskych zvierat; prírodné katastrofy; klimatické vplyvy (napr. extrémne hydraulické javy, prívalové dažde, povodne, erózie, zosuvy pôdy, krasová krajina s otvorenými dolinami, atď.); skládky odpadov; vandalizmus 
- výpadok elektrickej energie 

Udelené výnimky (12)
X  Nie                                                      □ Áno  
Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v .....................č. ................ zo dňa ................................... o udelení......... výnimky  na používanie vody, ktorá nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody  v ukazovateli .................................
Najvyššia povolená hodnota.........    
Obdobie platnosti od ...........  do ...................
Manažment rizík vypracovaný (13)

X  Nie                                                       □ Áno  
Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v ........................č. .................. zo dňa ............. 
o manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

Výnimka z monitorovania  (14) 
X Nie                                                        □ Áno  
Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v ...................... č. .................  zo dňa ............... 
o výnimke na zníženie rozsahu alebo početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody v Programe monitorovania. 

ÚDAJE O KONTROLE KVALITY VODY 
IIa) Miesta  a ročný počet odberov vzoriek vody od zdroja, v priebehu úpravy, akumulácie a distribúcie podľa vyhlášky č. 636/2004 Z. z. (15)
Miesto odberu
Minimálna/úplná/technologická analýza
vodojem
Minimálna analýza 1 x za 2 roky
vodojem
Úplná analýza 1 x za 2 roky
IIb) Miesta a minimálny ročný počet odberov vzoriek pitnej vody podľa vyhlášky č. 247/2017 Z. z. (16)
Miesto odberu
Minimálna/úplná analýza
Bytový dom č. 200
1 x ročne minimálna analýza
Koniec vetvy meniaci sa
1 x ročne minimálna analýza
MŠ
1 x ročne minimálna analýza	
Bytový dom č. 200
Úplná analýza 1 x za 2 roky
IIc) Kontrola kvality surovej a pitnej vody nad rámec požiadaviek vyhlášky č.  636/2004 Z. z. a č. 247/2017 Z. z. (17)
Ukazovateľ
Miesto/počet odberov


Odbery vzoriek: - vykonáva
- akreditované
Skúšobňa VETLAB spol. s r.o., J.Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov
□ Nie                                                                           x Áno  
Analýzy vody:
- vykonáva
- akreditované 
Skúšobňa VETLAB spol. s r.o., J.Hollého 149, Dolné Kočkovce, 020 01 Púchov
□ Nie                                                                           x Áno  
 

K Programu sa prikladá:

	 Mapa s vyznačením vodného zdroja/zdrojov, schémou vodovodu, vyčlenením zásobovanej oblasti a ochranných pásiem. 












