
  

  

  

R E G I O N Á L N Y      Ú R A D      V E R E J N É H O     Z D R A V O T N Í C T V A 
so sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, Dunajská Streda 

Číslo: RH/2021/00248/008-BG1    V Dunajskej Strede,  11.03.2021 
 
 
 

R o z h o d n u t i e 
 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako vecne 
a miestne príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c/ v spojení s prílohou č. 1 a § 6 ods. 3 písm. 
e/ zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 
Z.z.“) účastníkovi konania, obci Potônske Lúky, so sídlom Obecný úrad Potônske Lúky 41, 
93052 Potônske Lúky, IČO: 37 842 846,  za účelom odstránenia hygienických nedostatkov 
zistených pri zásobovaní pitnou vodou dodávanou obecným vodovodom Potônske Lúky do 
obce Potônske Lúky, podľa § 12 ods. 3 písm. a) a f) zákona č. 355/2007 Z.z. a podľa § 46 
a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) ukladá toto 
 

o p a t r e n i e : 
 
 Účastníkovi konania, obci Potônske Lúky, so sídlom Obecný úrad Potônske Lúky 41, 
93052 Potônske Lúky, IČO: 37 842 846, sa podľa § 12 ods. 3 písm. a) a f) zákona č. 355/2007 
Z.z.  

1. zakazuje používanie pitnej vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná 
v domácnostiach a v zariadeniach v obci Potônske Lúky, napojených 
a zásobovaných pitnou vodou z obecného vodovodu Potônske Lúky na pitie, 
varenie a na prípravu potravín a to z dôvodu prekročenia najvyššej medznej 
hodnoty v ukazovateli pesticídy - desetylatrazin, čo bolo preukázané v 
protokoloch  akreditovaného laboratória ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfě 
336/9, Praha 9, č. PR2111243, PR2111244 zo dňa 22.02.2021 a č. PR2117261 zo 
dňa 10.03.2021; 

 
Termín: ihneď odo dňa doručenia rozhodnutia 
 

2. nariaďuje zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody 
v obci Potônske Lúky; 

 
Termín: ihneď odo dňa doručenia rozhodnutia 

 
3. do obnovenia kvality pitnej vody sa ukladá zabezpečiť informovanosť 

obyvateľstva a prevádzkovateľov jednotlivých prevádzok na území obce 
Potônske Lúky o zákaze používania vody z obecného vodovodu Potônske Lúky 
na pitie, varenie a na prípravu potravín.  
 

Termín: ihneď odo dňa doručenia rozhodnutia 
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Súčasne sa v súlade s ust. § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok 
v prípade podaného odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, 
spočívajúceho v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom vzniku vážnych škôd na 
zdraví. V súlade s ust. § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení 
odkladného účinku sa nemožno odvolať.  
 

 
O d ô v o d n e n i e 

 
 Obec Potônske Lúky so sídlom Obecný úrad Potônske Lúky 41, IČO: 37 842 846, 
(ďalej len „obec“) písomne informovala tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva v 
dňoch 23.02. a 11.03.2021 o prekročení najvyššej medznej hodnoty (ďalej len „NMH“) 
v ukazovateli pesticídy „desetylatrazín“ vo vzorkách vôd odobratých z obecného vodovodu 
v dňoch 15.02. a  04.03.2021 a laboratórne vyšetrených v akreditovanom laboratóriu ALS 
Czech republic s.r.o., Praha (protokoly o skúškach č. PR2111243, PR2111244 zo dňa 
22.02.2021 a PR2117261 zo dňa 10.03.2021).    
 Ustanovenie § 17 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z.z. definuje pitnú vodu ako vodu určenú 
na ľudskú spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie, 
prípravu potravín alebo na iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či je dodaná 
z rozvodnej siete, cisterny alebo ako voda balená do spotrebiteľského balenia a voda 
používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji 
výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu. Pitná voda je zdravotne bezpečná, ak 
spĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa všeobecne záväzného predpisu vydaného 
podľa § 62 písm. w/ zákona č. 355/2007 Z.z.  Predložené laboratórne výsledky boli 
preštudované, pričom sa zistilo, že v prípade ukazovateľa pesticídy „desetylatrazin“, ktorý je 
metabolitom atrazínu, vyhláška MZ SR č. 247/20017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente 
rizík pri zásobovaní pitnou vodou, stanovuje limitnú hodnotu 0,10 µg/l ako NMH, ktorej 
prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody. V prípade obecného vodovodu tento limit 
bol prekročený.  

Vzhľadom na vzniknutú situáciu v záujme ochrany zdravia obyvateľov obce tunajší 
regionálny úrad verejného zdravotníctva sa pristúpil podľa § 12 ods. 3 písm. a) a f) zákona č. 
355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  k vydaniu týchto opatrení pre 
prevádzkovateľa obecného vodovodu obci Potônske Lúky so sídlom Obecný úrad Potônske 
Lúky 41, 93052 Potônske Lúky, so zákazom používania pitnej vody na pitie v domácnostiach 
a v iných zariadeniach obce, zároveň nariadil zabezpečiť náhradné zásobovanie domácností a 
zariadení obce pitnou vodou.   
Vydanie tohto rozhodnutia bolo telefonicky oznámené a prerokované so starostom obce 
dnešného dňa. Pán starosta obce informoval tunajší úrad, že 15.03.2021 prebehne rokovanie 
medzi obcou a ZVS a.s. Nitra o prípadnom prevzatí vodovodu do ich správy s tým, že by ZVS 
a.s. Nitra pristúpila k riešeniu vzniknutej situácie.   

  Na základe uvedených skutočností v záujme ochrany verejného zdravia bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
 

P o u č e n i e 
 
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať 
odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so 
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sídlom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda, ktorý 
rozhodnutie vydal.  
 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych prípustných 
opravných prostriedkov.  
 
Rozhodnutie bude zverejnené na webovom sídle Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
so sídlom v Dunajskej Strede www.ruvzds.sk, v časti „Informácie“ ako aj na Centrálnej 
úradnej elektronickej tabuli na stránke www.slovensko.sk, v časti „Úradná tabuľa“. 
 
 
Rozhodnutie sa doručí elektronicky cez ÚPVS:  
1. Obec Potônske Lúky, Obecný úrad Potônske Lúky 41, 93052 
2. Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava 
3. Okresný úrad Dunajská Streda, Korzo B. Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda 
4. Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská 52, 826 45 Bratislava   
  
Na vedomie: 
RÚVZ – HŽP –  tu 
RÚVZ – ODO – tu  
 
 
 

Ing. Rozália Robotková 
  regionálna hygienička 

 
 


