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OZNAM 

 
Vážený občan obce Alekšince!  

 

     Chcel by som Vás oboznámiť o aktuálnej situácii ohľadom obecnej pitnej vody. V posledných 

dňoch sme zaznamenali kritický pokles hladiny pitnej vody v miestnom vodojeme, a to až do takej 

miery, kedy hrozilo, že miestny vodojem zostane prázdny. Z daného dôvodu obec pristúpila 

k zníženiu prietoku vody do obecnej siete.  

 

Obecnému vodovodu sa intenzívne venujeme posledné mesiace a na rôzne výkyvy sa snažíme 

včas reagovať. Prítok do vodojemu zo studne je celoročne rovnaký, kde priemerná zásoba pitnej 

vody sa pohybuje pre nás všetkých občanov na úrovni 480 m3. V súčasnosti sa stav vody vo 

vodojeme znížil na úroveň 200 m3. V prípade nepredvídaných udalostí, ako výpadok elektrickej 

energie, zásoba pitnej vody by postačovala na maximálne 5-6 hodín pri súčasnej spotrebe.  

Hľadali sme možnosti úniku vody, ale po dôkladnej kontrole rozvodov pitnej vody v obci sme 

nezistili poruchu. Stále ale nevylučujeme, že ide o skrytú poruchu. Preto sme Vás, občanov, 

požiadali o vykonanie kontrol v rámci vodovodných šácht a pripojenia na sieť.  

Plne si uvedomujeme situáciu, ktorá je spôsobená aj vírusovým ochorením Covid-19 a aj to, že 

väčšina z Vás, občanov, v dôsledku vírusového ochorenia, ktoré ohrozuje nás všetkých, zostalo 

doma či už na PN, OČR, dovolenke, alebo vykonáva prácu z domu. Týmto stavom sa aj zvýšil 

priemerný denný odber pitnej vody, ktorá z veľkej časti slúži na osobnú hygienu ako 

i vykonávanie sanitárnej hygieny obydlí. 

 

Obec Alekšince pravidelne monitoruje stav vody v miestnom vodojeme a najväčší úbytok je 

v časovom rozmedzí medzi 06.00 hod. až 11.00 hod. a následne medzi 18.00 hod. až 23.00 hod., 

kedy dochádza k radikálnemu zníženiu hladiny vody vo vodojeme spotrebou nielen v 

domácnostiach.  

 

Vážený spoluobčan, aj touto cestou Vás vyzývam, aby ste pitnú vodu z miestneho rozvodu vody 

používali výhradne na pitie, varenie a nevyhnutnú hygienu / pranie, osobnú hygiena, umývanie 

riadu /. Používanie vody na polievanie trávnikov, záhrad, umývanie motorových vozidiel, ako 

i napúšťanie nádrží na polievanie a iné používanie pitnej vody považujeme za plytvanie s naším 

zdrojom pitnej vody. Pri plytvaní s pitnou vodou dochádza k nadmernému odberu a následnému 

zníženiu hladiny vody v miestnom vodojeme, a tým sa sami vystavujeme riziku, že obec zostane 

bez vody do času, pokiaľ nepríde k doplneniu vodojemu.  

Predchádzajme k nadmernému odberu vody svojím zodpovedným prístupom k používaniu pitnej 

vody na to, na čo je určená. Navrhol by som, aby sme predišli k úplnému vyprázdneniu miestneho 

vodojemu spôsobom, ktorý sa osvedčil aj v iných obciach. K tomu musíme pristúpiť zodpovedne, 

každá domácnosť individuálne a to následne: 

 



 

 

- v časovom rozpätí od 21.00 hod. do 06.00 hod. v rámci domácností obmedzme odber 

pitnej vody na minimum, nevyužívajme pitnú vodu na polievanie trávnikov, záhrad 

alebo inú činnosť, 

- obmedzme pranie bielizne v takom zmysle, neperme každý deň, skúsme prať tak, že 

rodinné domy s párnym zakončením súpisného čísla budú prať párne dni 

a s nepárnym zakončením nepárne dni / jedno pranie cca 50 litrov vody /, 

 

čím sa vytvorí priestor na doplnenie hladiny vody v miestnom vodojeme. Výzva na Obmedzenie 

pitnej vody bude poslaná aj právnickým osobám a firmám v rámci obce, aby obmedzili používanie 

pitnej vody v doobedňajších hodinách.  

 

Pre Vašu informovanosť o stave vody v miestnom vodojeme bude na webe obce 

www.aleksince.sk vytvorený odkaz, kde si Vy, občania, budete vedieť pozrieť stav hladiny 

v miestnom vodojeme a tento bude každý deň do 09.00 hod. aktualizovaný. Som presvedčený 

o tom, že svojím zodpovedným prístupom danú situáciu zvládneme a nevystavíme sa riziku, že 

obec a domácnosti zostanú bez pitnej vody. 

 

Zároveň Vás môžem ubezpečiť, že tento stav by nemal už dlho trvať, keďže spolu s poslancami 

obecného zastupiteľstva sa otázkou zabezpečenia zásobovania obce pitnou vodou zaoberáme. 

Veľa z Vás mňa, ako starostu, vystavilo kritike, že pri Židovskom cintoríne v smere na obec 

Lukačovce bol vyvŕtaný nový vodný zdroj a nič sa s ním nerobí. Máme vrt studne s označením 

HG-2, tento vrt je situovaný mimo obce bez akejkoľvek inžinierskej vybavenosti a kvalita vody je 

totožná s kvalitou vody terajšej studne, kde hodnota mangánu je ešte vyššia, ako bola nameraná 

v jestvujúcej studni, výdatnosť studne bola určená na 5,3 litra/ sekundovo. Obec po spustení vrtu 

HG-2 by musela pristúpiť k úprave vody a až následnému pusteniu do miestneho vodovodu. Bez 

úpravy by tento vrt vrátil kvalitu vody v obci o 3 roky späť. Z toho dôvodu obec v rámci investície 

Alekšince – Juh rokovala s investorom, ktorý v rámci tejto výstavby prisľúbil vybudovanie 

a spustenie vrtu HG-2. Nakoľko od 06.03. 2020 sa situácia zmenila a zavládla neistota a obava 

z prepuknutia Covid-19, táto investícia zostala stáť, aj keď prebehlo územné konanie.  

 

Uvedomujeme si situáciu, ktorá môže nastať v letných mesiacoch, a preto sme hľadali riešenia.  

V súčasnosti pracujeme s alternatívou využitia studne v objekte bývalého CO krytu, kde sa 

nachádza studňa s označením HA-2, ktorá nebola využívaná posledných 30 rokov. V tomto čase 

bola spracovaná dokumentácia na hydrogeologický prieskum a bola podaná na Okresný úrad 

Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie - oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 

životného prostredia úseku štátnej vodnej správy. Po jej schválení sa začne s prečerpávacou 

skúškou, ktorá určí výdatnosť studne v trvaní 22 dní, kedy budú odobraté vzorky vody na 

posúdenie, či môže byť studňa použitá na pitné účely. V roku 1976, keď bola studňa daná do 

prevádzky, spĺňala všetky normy a kvalitu pitnej vody s výdatnosťou 8,0 litrov / sekundových, čo 

by bolo pre obec postačujúce na niekoľko ďalších desiatok rokov aj pri jej ďalšom rozrastaní sa. 

 

Prosím Vás ako starosta, správajme sa zodpovedne voči svojmu okoliu a aj svojím susedom, lebo 

teraz nám príroda ukazuje, že keď sa nespomalíme my, dokáže nás spomaliť ona sama. 

 

 

S pozdravom a úctou starosta obce Radoslav Ťapušík.           

http://www.aleksince.sk/

