Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad
Slovenská republika

Číslo: LE 2329/2/2022/HŽP/RR
V Poprade 16. 04. 2022

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade ako príslušný orgán štátnej
správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s § 6 ods. 1,
prílohou č.1 bod 25, § 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.“) za účelom odstránenia nedostatkov zistených na základe
výsledkov laboratórnych skúšok uvedených v protokole o skúške vzorky pitnej vody odobratej
dňa 13. 04. 2022 podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
(ďalej len správny poriadok) ukladá tieto

opatrenia:

účastníkovi konania dodávateľovi pitnej vody: Podtatranská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad, IČO: 36 500 968 podľa § 12 ods. 2 písm. i),
l) a p) zákona č. 355/2007 Z. z. sa:
1. Zakazuje používanie pitnej vody z verejného vodovodu v Dlhé Stráže, ktorá nie je
zdravotne bezpečná a nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody a predstavuje
vážne ohrozenie verejného zdravia. Pitnou vodou sa rozumie voda určená na ľudskú
spotrebu v jej pôvodnom stave alebo po úprave, ktorá sa používa na pitie, varenie,
prípravu potravín alebo na iné domáce účely v zmysle § 17 ods. 1 zákona č. 355/2007
Z.z.
Termín: bezodkladne od doručenia rozhodnutia
2. Ukladá povinnosť zabezpečiť dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody
formou náhradného zásobovania obyvateľov Obce Dlhé Stráže pitnou vodou do doby
vykonania účinných opatrení a preukázania vyhovujúcich výsledkov skúšok vzorky
pitnej vody v zmysle 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, pričom
musia byť preukázané vyhovujúce výsledky na základe laboratórnych skúšok
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zabezpečených súčasne prevádzkovateľom vodovodu a orgánom na ochranu verejného
zdravia vo svojich laboratóriách.
Termín: bezodkladne od doručenia rozhodnutia
3. Nariaďuje na základe miestnych podmienok a s prihliadnutím na epidemiologickú
situáciu zvýšenie početnosti monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody a doplnenie
monitorovania ukazovateľov kvality pitnej vody o stanovenie iných mikroorganizmov,
identifikáciou živých organizmov a parazitov, ktoré môžu predstavovať vážne riziko
ohrozenia zdravia ľudí a to vo frekvencii raz za týždeň po dobu jedného mesiaca z
minimálne dvoch odberných miest.
Termín: po obnovení dodávania pitnej vody v Obci Dlhé Stráže.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade uvedené opatrenia vydáva na
základe epidemiologickej situácie v obci Dlhé Stráže a na základe výsledkov laboratórnych
skúšok uvedených v protokole o skúške č. 2036/2022 vystavenom špecializovanými
laboratóriami RÚVZ Poprad vyšetrená vzorka pitnej vody odobratá 13.04.2022 z výpustu
(kohútika) v budove Materskej školy nevyhovela požiadavkám uvedených vo vyhláške MZ SR
č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia limitov ustanovených najvyššími medznými hodnotami
alebo medznými hodnotami v ukazovateľoch Escherichia coli (počet jednotiek: 55 KTJ/100ml,
limit: 0 KTJ/100ml), enterokoky (prítomné: 8 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), koliformné
baktérie (počet jednotiek: > 100 KTJ/100ml /100ml, limit: 0 KTJ/100ml), kultivovateľné
mikroorganizmy pri 22 °C (počet jednotiek: > 300 KTJ/1ml, limit: 200 KTJ/1ml) kultivovateľné
mikroorganizmy pri 36 °C (počet jednotiek: 150 KTJ/1ml, limit: 50 KTJ/1ml), Clostridium
perfringens (počet jednotiek 2 KTJ/100 ml, limit: 0 KTJ/100 ml).
Na základe výsledkov laboratórnych skúšok uvedených v protokole o skúške č. 2037/2022
vystavenom špecializovanými laboratóriami RÚVZ Poprad vyšetrená vzorka pitnej vody
odobratá 13.04.2022 z výpustu (kohútika) v rodinnom dome Dlhé Stráže s. č. 129 nevyhovela
požiadavkám uvedených vo vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia limitu
ustanovených medznou hodnotou v ukazovateli Clostridium perfringens (počet jednotiek 2
KTJ/100 ml, limit: 0 KTJ/100 ml).
Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bol prvý prípad akútnej
gastroenteritídy hlásený 07.04.2022 u obyvateľov obce Dlhé Stráže. V čase od 07. 04. 2022 do
14. 04. 2022 bolo hlásených 30 prípadov ochorení (29 u detí a jedno u dospelej osoby), päť detí
bolo hospitalizovaných. Epidemiologickým vyšetrovaním bolo zistené, že ochorenia sa vyskytli
v súvislosti s prekročenými limitmi mikrobiologických indikátorov v pitnej vode obci Dlhé
Stráže.

Odôvodnenie

Dňa 11. 04. 2022 bolo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade
(ďalej len „RÚVZ Poprad“) od prevádzkovateľa verejného vodovodu Podtatranskej vodárenskej
prevádzkovej spoločnosti, a.s. (ďalej len „PVPS“) oznámenie o zhoršenej kvalite pitnej vody v
obci Dlhé Stráže, o jej možnom fekálnom znečistení a o prijatých opatreniach.
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Odber vzoriek pitnej vody a ich laboratórne skúšky zabezpečoval prevádzkovateľ vodovodu
PVPS v akreditovaných laboratóriách PVPS. Najskôr boli známe výsledky skúšok v ukazovateli
amónne ióny. Tento ukazovateľ môže pri prekročení medznej hodnoty indikovať fekálne
znečistenie ale môže byť teoreticky geologického pôvodu. Preto bolo potrebné vykonať ďalšie
skúšky.
Po ukončení laboratórnych skúšok vzoriek v ostatných ukazovateľoch dodávateľ pitnej vody
bezodkladne oznámil výsledky v zmysle povinností RÚVZ Poprad. Vo vzorke pitnej vody vo
vodovodnej sieti odobratej dňa 08. 04. 2022 boli zistené prekročenia limitov biologických
a mikrobiologických ukazovateľov, ktoré sú spoľahlivými indikátormi fekálneho znečistenia a
možnosti výskytu iných potenciálne patogénnych mikroorganizmov, ktoré sú pôvodcami
infekcií.
Na základe výsledkov skúšok uvedených v protokole o skúške č. 513/2022 vystavenom
Skúšobným laboratóriom Útvaru kontroly kvality PVPS vyšetrená vzorka pitnej vody odobratá
08.04.2022 z výpustu (kohútika) v budove MŠ (materskej školy) nevyhovela požiadavkám
uvedených vo vyhláške 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 (ďalej len vyhláška MZ SR č. 247/2017 Z. z.) z dôvodu prekročenia
limitov ustanovených najvyššími medznými hodnotami alebo medznými hodnotami v
ukazovateľoch Escherichia coli (počet jednotiek: > 100 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml),
enterokoky (počet jednotiek: >100 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), koliformné baktérie (počet
jednotiek: > 100 KTJ/100ml /100ml, limit: 0 KTJ/100ml), kultivovateľné mikroorganizmy pri
22 °C (počet jednotiek: > 300 KTJ/1ml, limit: 200 KTJ/1ml) kultivovateľné mikroorganizmy pri
36 °C (počet jednotiek: > 300 KTJ/1ml, limit: 50 KTJ/1ml), živé organizmy (26 jedince/ml,
limit: 0 jedince/ml) a nedodržania odporúčanej hodnoty ukazovateľa teplota (11,8 °C, limit: 8-12
°C).
Aj keď neboli identifikované konkrétne patogénne kmene, prekročenie limitov bolo tak
vysoké a v takom rozsahu, že bolo môžné považovať pitnú vodu za pôvodcu zdravotných
problémov dotknutých obyvateľov.
Prevádzkovateľ vodovodu RÚVZ Poprad informoval, že po vykonaní opatrení zabezpečil
opakovaný odber vzoriek pitnej vody v sieti.
Súčasne zamestnanci RÚVZ Poprad 13.04.2022 vykonali kontrolný odber vzoriek pitnej
vody a ich analýzu v špecializovaných laboratóriách úradu s cieľom preveriť efektívnosť
opatrení zo strany dodávateľa a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.
Na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade bol prvý prípad akútnej
gastroenteritídy hlásený 07.04.2022 u obyvateľov obce Dlhé Stráže. V čase od 07. 04. 2022 do
14. 04. 2022 bolo hlásených 30 prípadov ochorení (29 u detí a jedno u dospelej osoby), päť detí
bolo hospitalizovaných. Epidemiologickým vyšetrovaním bolo zistené, že ochorenia sa vyskytli
v súvislosti s prekročenými limitmi mikrobiologických indikátorov v pitnej vode obci Dlhé
Stráže.
Po vykonaní opatrení, zabezpečení odberu vzoriek pitnej vody dňa 12.04.2022 a po ukončení
laboratórnych skúšok vzoriek v ostatných ukazovateľoch dodávateľ pitnej vody PVPS
bezodkladne oznámil výsledky laboratórnych skúšok. Na základe protokolu o skúške
č. 550/2022 vystavenom Skúšobným laboratóriom Útvaru kontroly kvality PVPS vyšetrená
vzorka pitnej vody odobratá 12.04.2022 z výpustu (kohútika) v budove MŠ (materskej školy)
v Obci Dlhé Stráže vyhovela požiadavkám uvedených vo vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z.
v stanovených ukazovateľoch.
S cieľom overiť kvalitu pitnej vody a potvrdiť jej vyhovujúcu kvalitu, pracovníci RÚVZ
Poprad vykonali v rámci štátneho zdravotného dozoru dňa 13. 04. 2022 ďalší odber vzoriek
pitnej vody z distribučnej siete verejného vodovodu v obci Dlhé Stráže v budove Materskej školi

Strana 3 z 5

a v rodinnom dome Dlhé Stráže č. 129. Odber vzorky pitnej vody a analýza pitnej vody boli
vykonané akreditovanou metódou.
Na základe výsledkov laboratórnych skúšok uvedených v protokole o skúške č. 2036/2022
vystavenom špecializovanými laboratóriami RÚVZ Poprad vyšetrená vzorka pitnej vody
odobratá 13.04.2022 z výpustu (kohútika) v budove Materskej školy nevyhovela požiadavkám
uvedených vo vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia limitov ustanovených
najvyššími medznými hodnotami alebo medznými hodnotami v ukazovateľoch Escherichia coli
(počet jednotiek: 55 KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), enterokoky (počet jednotiek: 8
KTJ/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), koliformné baktérie (počet jednotiek: > 100 KTJ/100ml
/100ml, limit: 0 KTJ/100ml), kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C (počet jednotiek: > 300
KTJ/1ml, limit: 200 KTJ/1ml) kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C (počet jednotiek: 150
KTJ/1ml, limit: 50 KTJ/1ml), Clostridium perfringens (počet jednotiek 2 KTJ/100 ml, limit: 0
KTJ/100 ml).
Na základe výsledkov laboratórnych skúšok uvedených v protokole o skúške č. 2037/2022
vystavenom špecializovanými laboratóriami RÚVZ Poprad vyšetrená vzorka pitnej vody
odobratá 13.04.2022 z výpustu (kohútika) v rodinnom dome Dlhé Stráže s. č. 129 nevyhovela
požiadavkám uvedených vo vyhláške MZ SR č. 247/2017 Z. z. z dôvodu prekročenia limitu
ustanovených medznou hodnotou v ukazovateli Clostridium perfringens (počet jednotiek 2
KTJ/100 ml, limit: 0 KTJ/100 ml).
Po odstránení nedostatkov, ktoré boli dôvodom na vydanie tohto opatrenia, je potrebné
vykonať opakovaný rozbor vzorky pitnej vody za účelom overenia účinnosti vykonaných
opatrení a kópiu protokolu o kontrole zaslať RÚVZ so sídlom v Poprade.
Povinnosti dodávateľa pitnej vody sú uvedené v § 17a zákona č. 355/2007 Z. z. Dodávateľ
pitnej vody je okrem iného povinný zistiť príčiny prekročenia limitu a prijať opatrenia na
obnovenie kvality pitnej vody. Zároveň má povinnosť informovať dotknutých obyvateľov
o zhoršení kvality pitnej vody.
Orgán verejného zdravotníctva podľa § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 3 písm. e) zákona č.
355/2007 Z.z., ako aj § 46 zákona č. 71/1967 Zb. môže uložiť opatrenie na predchádzanie vzniku
a šíreniu prenosných ochorení a na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich
ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie uložiť opatrenie: zákaz používania pitnej
vody, ktorá nie je zdravotne bezpečná.
Na základe hore uvedených skutočností v záujme ochrany verejného zdravia bolo rozhodnuté
tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní
v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie. Odvolanie sa podáva na Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade do 15 dní odo dňa jeho doručenia.
Podľa zákona č.162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok je toto rozhodnutie preskúmateľné
súdom.
Podľa § 55 ods. 2 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na znížení nebezpečenstva šírenia prenosnej choroby
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sa odkladný účinok odvolania vylučuje. V zmysle § 55 ods. 3 citovaného zákona proti
rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať.

MUDr. Mária Michalovičová, MPH
regionálna hygienička

Doručí sa
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.
Hraničná 662/17
058 89 Poprad
Na vedomie
Obec Dlhé Stráže
054 01 Dlhé Stráže 13
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