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R O Z H O D N U T I E 

 

 
 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene (ďalej len RÚVZ) ako príslušný 

orgán  štátnej správy  na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 odst.1 písm. c) a podľa § 6 odst.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 noviel (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), vo veci nariadenia opatrení na 

predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods.2 písm. i) zákona č.355/2007 Z.z. a § 46, § 47 zákona č. 

71/1967 Zb. o správnom konaní v znení noviel  (ďalej len zákon č.71/1967 Zb.)  

 

 

 n a r i a ď u j e  
 

 Mestskému bytovému podniku, s.r.o., Svätotrojičné nám.20, 963 01 Krupina, IČO: 36 054 381 

z á k a z  dodávať vodu ako pitnú z vodného zdroja pre verejný vodovod, z ktorého sú zásobovaní  

obyvatelia obce Medovarce. 

 

Zároveň ukladám povinnosť: 

1/ Oboznámiť obyvateľov zásobovaných pitnou vodou  z verejného vodovodu so zákazom používať  

    vodu ako pitnú až do  odvolania. 

    Termín: Ihneď po doručení rozhodnutia. 

2/ Na varenie, umývanie riadu a osobnú hygienu možno používať len prevarenú vodu.  

    Termín: Ihneď po doručení rozhodnutia. 

3/ Na pitie a prípravu kojeneckej stravy používať balenú pitnú vodu, ktorá je bežne dostupná  

    v maloobchodnej sieti. 

    Termín: Ihneď po doručení rozhodnutia. 

4/  Zabezpečiť trvalú účinnú dezinfekciu pitnej vody z prameňa verejného vodovodu a jeho ochranu. 

     Termín: Ihneď po doručení rozhodnutia. 

5/ Vykonať všetky opatrenia s cieľom dosiahnuť kvalitu vody zodpovedajúcu požiadavkám Vyhlášky 

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 zásobovaní pitnou vodou v znení noviel 

a predložiť vyhovujúci laboratórny rozbor vzorky pitnej vody  v termíne  do 13.08.2020. 
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O d ô v o d n e n i e 

 
 

 Pri výkone štátneho zdravotného dozoru dňa 07.07.2020 číslo protokolu o skúške 3384/2020, 

spracovaný RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici, doručený na RÚVZ Zvolen  dňa 13.07.2020, bola 

zistená nevyhovujúca kvalita pitnej vody na spotrebisku v obci Medovarce (Medovarce, COOP 

Jednota), ktoré je zásobované verejným vodovodom v správe Mestskému bytovému podniku, s.r.o., 

Svätotrojičné nám.20, 963 01 Krupina, IČO: 36 054 381. Vyšetrené ukazovatele vzorky vody 

nevyhovujú požiadavkám Vyhlášky 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 

zásobovaní pitnou vodou v znení noviel po stránke mikrobiologickej (enterokoky prítomné < 3 

KTJ/100ml, Escherichia coli odhad 3 KTJ/100ml, koliformné baktérie > 80 KTJ/100ml, kultivovateľné 

mikroorganizmy pri 36 oC  > 300 KTJ/ml, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 oC  > 300 KTJ/ml ). 

K prenosu nákazy črevných infekcií môže dochádzať infikovanou vodou z takto znečisteného zdroja, do 

ktorého sa hore uvedené baktérie môžu dostať s presakujúcou vodou z hnojísk, záchodov, odpadových 

vôd atď.   

 Pri riadnom zdravotnom zabezpečení vody, t.j. pri dôslednej ochrane vodného zdroja 

a dezinfekcii, uvedené mikroorganizmy neprežívajú. Takto mikrobiologicky znečistená voda je pri 

požití priamym ohrozením zdravia ľudí.  

 Na základe hore uvedeného  bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia. 

 

Poučenie: 
 

 Podľa § 53  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 

do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie, písomným podaním adresovaným Regionálnemu úradu 

verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 35 Zvolen. 

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku zákon 

č. 162/2015 Z.z ak nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku - odvolania.  

 Prípadnému podanému odvolaniu v súlade s § 55 ods.2 zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

dôvodu ochrany zdravia širokého okruhu osôb odnímam odkladný účinok. Proti rozhodnutiu  o odňatí 

odkladného účinku nie je možný opravný prostriedok. 

 

 

Rozhodnutie sa doručuje do vlastných rúk: 

Mestský bytový podnik, s.r.o.  

Svätotrojičné nám.20  

963 01 Krupina  

 

Na vedomie: 

Obec  

Medovarce 

 

Mgr. MUDr.Viktor Kosmovský, MPH, MHA                                                                                                             

                 regionálny hygienik   

 

 

 

 

 

 

 


