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č. z. 2018/12546

Vec
Používanie pitnej vody z verejného vodovodu v lokalite Číčov – Trávnik -
– odvolanie zákazu 

V nadväznosti na nevyhovujúcu mikrobiologickú kvalitu pitnej vody podľa 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
neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. č. 247/2017 Z. z.“) zistenú v odberných miestach v kuchyni v
budove Základnej školy, Hlavná 286/2, Číčov a v kuchynke v budove Obecného úradu v Číčove,
Dunajská 41,  Číčov  26.  novembra 2018 bol  Regionálnym úradom verejného zdravotníctva  so
sídlom v Komárne (ďalej len „RÚVZ“) nariadený podľa § 12 ods. 2 písm. i) a l) a ods. 3 písm. a) a
f) zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov zákaz používania vody ako pitnej, ktorá nie je
zdravotne  bezpečná  dodávanej  rozvodmi  verejného  vodovodu  v  obciach  Číčov  a  Trávnik
z dôvodu ohrozenia verejného zdravia, najmä možnosťou šírenia prenosných ochorení  tým, že
voda odoberaná z verejného vodovodu nevyhovovala požiadavkám pre pitnú vodu podľa vyhlášky
MZ SR č. 247/2017 Z. z. do doby prijatia nápravných opatrení a preukázania ich účinnosti tak, aby
kvalita  pitnej  vody  odoberanej  z  verejného  vodovodu  spĺňala  požiadavky  vyhlášky  MZ  SR  č.
247/2017  Z.  z.  Zároveň  bola  zabezpečená  informovanosť  obyvateľstva  cestou  obecných
rozhlasov. 

Zamestnancami  RÚVZ  bol  naposledy 7.  decembra 2018 v rámci  štátneho zdravotného
dozoru (ďalej len “ŠZD“) zabezpečený odber kontrolných vzoriek vody z vodovodnej siete obcí
Číčov a Trávnik.  

RÚVZ  boli  10.  decembra  2018 doručené  doklady  o  kvalite  pitnej  vody  vo  verejnom
vodovode  oboch  dotknutých  obcí,  podľa  ktorých  mikrobiologická  kvalita  pitnej  vody  odobratá
v rámci  ŠZD 7.  decembra 2018 na laboratórnu analýzu v odberných miestach v obci  Číčov –
kuchyňa,  Základná  škola,  Číčov,  Hlavná  286/2  –  Protokol  o  skúške  č.  6997/M/2018  z  10.
decembra 2018, jedáleň, Materská škola, Hlavná 286/2, Číčov – Protokol o skúške č. 6998/M/2018
z 10. decembra 2018, kuchyňa,  Penzión Jolán, Na priekope 676/37, Číčov – Protokol o skúške č.
6999/M/2018 z 10. decembra 2018, kuchyňa, Pohostinstvo, Na priekope 179, Číčov - Protokol o
skúške č. 7000/M/2018 z 10. decembra 2018 a v obci Trávnik – kuchynka, Obecný úrad, Trávnik
10 - Protokol o skúške č. 6995/M/2018 z 10. decembra 2018, kuchyňa, Materská škola, Trávnik
197 - Protokol o skúške č. 6996/M/2018 z 10. decembra 2018 v y h o v u j e  požiadavkám podľa
vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z.
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Na základe predložených dokladov o kvalite pitnej vody v obciach Číčov a Trávnik, orgán
verejného zdravotníctva posúdil, že v uvedenej lokalite sa nepredpokladá riziko ohrozenia zdravia
obyvateľov  v  dôsledku  používania  pitnej  vody,  ktorá  je  dodávaná  v  rozvodnej  sieti  verejného
vodovodu a  z á k a z  používania vody ako pitnej dodávanej rozvodmi verejného vodovodu v
obciach Číčov a Trávnik z 29. novembra 2018   o d v o l á v a   s účinnosťou od  10. decembra
2018 o 15,00 hod.

Na vedomie:
1. Obec Číčov, Dunajská 41, 946 19 Číčov
2. Obec Trávnik, Trávnik 50, 946 19 Číčov

    MUDr. Andrea Kološová, PhD.   
regionálna hygienička

Zaslané aj emailom: sekretariat@komvak.sk
ocucicov@stonline.sk
obec.travnik@stonline.sk
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