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R O Z H O D N U T I E 
 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede ako príslušný 
orgán podľa ust. § 3 ods.1 písm. c/ v spojení s prílohou č. 1  a § 6 ods. 3 písm. g/ zákona 
č.355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 355/2007 Z.z.“) vo veci 
posúdenia  návrhu zo dňa 19.05.2021 obce Potônske Lúky, so sídlom Obecný úrad Potônske 
Lúky, Potônske Lúky 41, IČO: 37 842 846, v zastúpení Leonardom Flaška, starostom obce, 
o zrušení rozhodnutia č. RH/2021/00248/008-BG1 z 11.03.2021 a o uvedení vodovodu Po-
tônske Lúky na zásobovanie pitnou vodou do prevádzky vrátane vodárenskej úpravy pitnej 
vody, na základe  zistených podkladov podľa § 13 ods. 4 písm. a/ a e/ zákona č. 355/2007 Z.z. 
a  podľa § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "správny poriadok") rozhodol 
 

t a k t o  : 
 
  Žiadosti obce Potônske Lúky, so sídlom Obecný úrad Potônske Lúky, Potônske Lúky 
41, IČO: 37 842 846, sa  vyhovuje a  podľa  § 13 ods. 4  písm. a/ a e/ zákona č. 355/2007  
Z.z.  s návrhom na uvedenie vodovodu Potônske Lúky na zásobovanie pitnou vodou obce 
Potônske Lúky do prevádzky vrátane vodárenskej úpravy pitnej vody sa súhlasí. 
 Zároveň sa zrušuje rozhodnutie č. RH/2021/00248/008-BG1 z 11.03.2021 vydané tu-
najším regionálnym úradom verejného zdravotníctva o zákaze používania pitnej vody z tohto 
vodovodu na pitie, varenie a na prípravu potravín.  
 Prevádzkovateľ vodovodu musí zabezpečiť sledovanie kvality pitnej vody na odbero-
vom kohútiku po úprave vody v ukazovateli pesticídy – desetylatrazín raz za 3 mesiace 
a výsledky predkladať na tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva.  
 

O d ô v o d n e n i e : 
 
 Obec Potônske Lúky, so sídlom Obecný úrad Potônske Lúky, Potônske Lúky 41, IČO: 
37 842 846, požiadala dňa 21.05.2021 podľa ust. § 52 zákona č.355/2007 Z.z. tunajší regio-
nálny úrad verejného zdravotníctva o zrušenie rozhodnutia č. RH/2021/00248/008-BG1 
z 11.03.2021 a o vydanie rozhodnutia o uvedení vodovodu Potônske Lúky na zásobovanie 
pitnou vodou obce Potônske Lúky do prevádzky vrátane vodárenskej úpravy pitnej vody. 
Predmetným rozhodnutím č. RH/2021/00248/008-BG1 z 11.03.2021 bol vydaný zákaz na 
používanie pitnej vody v domácnostiach a v zariadeniach v obci Potônske Lúky na pitie, va-
renie a prípravu potravín z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty (ďalej len 
„NMH“) v ukazovateli pesticídy – desetylatrazín a bolo nariadené zabezpečiť dostatočné 
množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody v obci Potônske Lúky náhradným spôsobom.  
 Pri štátnom zdravotnom dozore dňa 28.05.2021 odbornými zamestnankyňami tunajšie-
ho regionálneho úradu verejného zdravotníctva bol zistený nasledovný stav: 
Pri vodnom zdroji verejného vodovodu v obci Potônske Lúky bola nainštalovaná úpravňa 
vody na základe adsorpcie problematických látok (pesticídov) na aktívnom uhlí. Úpravňa 
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vody pozostáva z dvoch filtrov s aktívnym uhlím, mechanického filtra, rozvodov vody 
a automatického riadenia. Účinnosť nainštalovanej úpravne bola podložená laboratórnym vý-
sledkom - protokolom o skúške č. PR2141432 z 18.05.2021, vykonaným akreditovaným labo-
ratóriom ALS SK, s.r.o., so sídlom Rimavská Sobora, odobratej v objekte vodárne,  ktorý 
jednoznačne potvrdzujú zníženie hodnoty v ukazovateli pesticídy – desetylatrazín pod NMH 
= 0,10 μg/l, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej vody, oproti hodnote pred 
úpravou pitnej vody (protokol č. PR2117261 z 10.03.2021, v ktorom pesticíd - desetylatrazín 
= 0,139 μg/l ). 
 Na dezinfekciu pitnej vody sa používa chlórňan sodný, ktorý je dávkovaný automatic-
kým chlorátorom do upravenej vody. Karty bezpečnostných údajov sú k dispozícii, ako aj 
osobné ochranné pracovné prostriedky pre personál. Objekt vodárne je vetrateľný cez vetraciu 
mriežku, vykurovanie bude zabezpečené elektrickými vykurovacími telesami. Objekt vodárne 
bol rekonštruovaný (zateplený, strecha, dvere, okno vymenené). 
 Zároveň však prevádzkovateľ vodovodu musí zabezpečiť sledovanie kvality pitnej 
vody zo siete po úprave o.i. aj v ukazovateli pesticídy – desetylatrazín raz za 3 mesiace 
a výsledky predkladať na tunajší regionálny úrad verejného zdravotníctva.  
  Z uvedených dôvodov sa rozhodlo tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia.  
 

P o u č e n i e : 
 
 Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa §§ 53 a 54 správneho poriadku podať odvo-
lanie  do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so síd-
lom v Dunajskej Strede, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda. 
 Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych prípustných oprav-
ných prostriedkov. 
 
 
Doručuje sa elektronicky cez ÚPVS: 

1. Obec Potônske Lúky 
Obecný úrad Potônske Lúky 
930 52  Potônske Lúky 41  

Na vedomie:  
1. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

Trnavská cesta 52 
 P.O. BOX 45 
 826 45  Bratislava 
2. Okresný úrad Dunajská Streda 
 Odbor starostlivosti o ŽP 
 Korzo B. Bartóka 789/3 
 929 01 Dunajská Streda 
3. RÚVZ - HŽP - tu 

 
 
 
 
 
        Ing. Rozália Robotková  
         regionálna hygienička 


