ZÁPISNICA

rokovania Obecného zastupiteľstva obce Pusté Úľany
so ZsVaK OZ Galanta zo dňa 16.9. 2009
1.) Rokovanie OZ obce Pusté Úľany s vedúcim TPC ZsVaK OZ Galanta p. Bc. Zoltánom
Szabom otvoril o 16.oo hod. starosta obce, ktorý privítal prítomných a uviedol dôvody zvolania
tohto rokovania.
2) P. Čambál vystúpil s kritikou činnosti vodárenskej spoločnosti a vyjadril názor, že voda vo
verejnom vodovode spravovanou spoločnosťou nespĺňa požiadavky kladené na pitnú vodu,
nakoľko obsahuje nadmerné množstvo železa a mangánu. Zároveň upozornil na zdravotnú
nespôsobilosť takejto vody a jej neadekvátnu cenu a problémy, ktoré súvisia s inžinierskym
riešením vodovodnej siete (neskruhované vetvy, chýbajúce prepoje...).
3) Zástupca starostu obce požiadal zástupcu vodárenskej spoločnosti o objasnenie majetkovoprávnych vzťahov týkajúcich sa verejného vodovodu a zdroja pitnej obce, ktorý bol donedávna
využívaný pre obec a jeho stav v súčasnosti. Zároveň upozornil na neakceptovateľnosť kvality
pitnej vody, ktorá je často zakalená, mútna a nespĺňa požiadavky čírosti, čo sa odzrkadľuje tak na
jej nespôsobilosti na konzumáciu, ako i na jej nevhodnosti ako úžitkovej vody napr. pre účely
prania, nakoľko jej užívanie znehodnocuje napr. bielizeň, ktorá sa v nej perie. Rovnako upozornil
na neakceptovateľný spôsob spravovania vodovodu, keď niekoľko týždňov i po upozornení
prevádzkovateľa vytekala voda na jednotlivých uliciach (leto 2008), alebo keď nie je možné mimo
pracovnej doby dovolať sa poruchovej služby , či keď niekoľko dní nie je dostatočný tlak, resp.
voda v istých častiach obce netečie (jún 2009).
4) Pán Szabo ozrejmil stav vodovodného potrubia a spôsob rozhodovacích procesov
vo vodárenskej spoločnosti, ako i možné príčiny výskytu porúch a kritizovaných problémov.
5) Zúčastnení sa dohodli na potrebe prijatia systémových opatrení vedúcich k odstráneniu
problémov v nasledujúcich krokoch:
5a/ ZsVaK pristúpi k pravidelnému preplachovaniu (sfunkčneniu) všetkých hydrantov (najmä na
koncoch jednotlivých vetiev). V súvislosti s týmto opatrením sa obec zaviazala poskytnúť
maximálnu súčinnosť spočívajúcu v monitorovaní kvality vody, respektíve v monitorovaní
periodicity a a hláseniu výskytu zamútenia vody a nečistôt, aby ZsVaK mohli prispôsobiť
harmonogram preplachovania potrebám.
5b/ ZsVaK pristúpi k vybudovaniu prepojení vetiev na Hlavnej ulici z dôvodu regulácie tlaku
v systéme a zníženia dopravnej vzdialenosti.
5c/ P. Zoltán Szabo prisľúbil poskytnúť harmonogram pohotovostí a kontaktov a dohliadnuť na
riešenie havarijných situácií v obci (Príloha 1).

Bc. Zoltán Szabó
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