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Havárijný stav na vodovode DN 300 Pezinská zapríčinený neznámym páchateľom

Vážený Okresný úrad,
Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. je prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci
Chorvátsky Grob na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava č. OU-BA-OSZP2-2020/029700-GGL zo
dňa 07.01.2020, ktorým bola vyhlásená nútená správa podľa § 14 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách, právoplatného na základe Rozhodnutia Ministerstva životného
prostredia SR č. 8250/2020-4.1 zo dňa 29.10.2020, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, príslušného
odvolacieho orgánu ako výsledok vykonaného odvolacieho konania.
Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, Ak to vyžaduje verejný záujem a ak je to
v záujme ochrany zdravia ľudí, ochrany zdravia zvierat alebo ochrany životného prostredia, okresný úrad v
sídle kraja môže vyhlásiť nútenú správu, ak vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,ktorý
je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody alebo plynulé a bezpečné odvádzanie
odpadových vôd, túto povinnosť neplní. Obec Chorvátsky Grob si túto povinnosť neplnila.
Podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o
zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach,Prevádzkovateľ je oprávnený
v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním,
rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu
alebo verejnej kanalizácie a ich pásiem ochrany, vodovodných a kanalizačných prípojok vrátane
potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ...
Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, Každý je povinný počínať si tak, aby
svojou činnosťou nepoškodzoval verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu a ich zariadenia a
nenarušil ich prevádzku a aby neoprávnene nezasahoval do výkonu vodohospodárskych činností
súvisiacich s prevádzkovaním verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie; inak zodpovedá za
škodu, ktorú tým spôsobil.
Podľa § 27 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a
doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, Vykonávať zásahy na zariadeniach
verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môžu len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom
určené.
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V rámci prevádzkových udalostí boli dňa 02.12.2020 v križovatke ulíc Vajnorská, Pezinská a Triblavinská na p.
č. 1658/119 vo vlastníctve u.Landpark, Obchodná 4, 811 06 Bratislava zahájené výkopové práce za účelom
vykonania nevyhnutných prevádzkových úkonov, o ktorých bol vlastník pozemku vopred upovedomený.
Uvedené práce sa okrem iného týkali aj výmeny podzemného hydrantu verejného vodovodu DN 300
Pezinská, ktorý naša spoločnosť v ten istý deň demontovala s domnením, že na druhý deň osadí nový
podzemný hydrant. Dňa 03.12.2020 bolo zistené, že na miesto výkopu sa dostavili neznáme osoby.
Následne na miesto výkopu bolo pristavené nákladné auto naložené pieskom. Privezený piesok bol
následne neznámou osobou vysypaný do výkopovej jamy.
V súčasnosti je verejný vodovod DN 300 (Pezinská) bez funkčného podzemného hydrantu, t.j. bez
možnosti vykonať na vodovodnej sieti (odvzdušnenie, odkalenie, vypúšťanie potrubia, odber vzoriek vody,
preplachy, meranie tlaku na sieti) a hlavne bez možnosti zásobovania požiarnou vodou.
Uvedené považujeme za porušenie ustanovení § 15 ods. 7 písm. f) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných
vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových
odvetviach.
Z uvedeného AVS oznamuje Okresnému úradu Senec, Odbor starostlivosti o ŽP Havarijný stav na
verejnom vodovode DN 300 Pezinská a narušenie verejného záujmu, ochrany zdravia ľudí, ochrany
zdravia zvierat alebo ochrany životného prostredia.
Na základe uvedeného je nevyhnutné, aby naša spoločnosť dokončila začaté práce a odstránila havarijný
stav, a to tak, aby bolo zabezpečená plynulá dodávka pitnej vody pre odberateľov obce Chorvátsky Grob.
Opätovne uvádzame, že hlavnou úlohou prevádzkovateľa, rsp. núteného správcu je plnenie úloh
verejnoprávnej povahy, chrániť vodárenský majetok pred jeho zneužitím a pred nehospodárnym
nakladaním a zabezpečiť jeho čo najefektívnejšie zhodnocovanie a zveľaďovanie, a tým v čo najväčšej
možnej miere zabrániť situácii charakterizovanej neschopnosťou obce plniť svoje verejnoprávne funkcie
riadne a včas v dôsledku nedostatočnej majetkovej základne.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti považujeme vyššie popísané konanie za konanie nemajúce oporu
v zákone ani v žiadnych ďalších relevantných skutočnostiach, ktoré by takéto konanie odôvodňovali, a preto
žiadame Okresný úrad Senec, aby takéto konanie neznámej osoby zamedzil.
V rámci ochrany verejného záujmu si Vás dovoľujeme informovať, že v priebehu zajtrajšieho dňa
(07.12.2020) od 7:00 do 16:00 hod budú uskutočnené všetky práce, ktoré je potrebné vykonať na
osadenie podzemného hydrantu a uvedenia vodárenskej infraštruktúry do prevádzky. Vzhľadom na
vyššie uvedené skutočnosti a v záujme ochrany verejného záujmu žiadame Váš úrad o poskytnutie
súčinnosti pri odstraňovaní havarijného stavu.

S pozdravom

Zuzana Kováčová
AVS, s.r.o.

Prílohy: Fotodokumentácia
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