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Vec: Výzva na šetrenie pitnej vody

Vážený pán starosta,

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a. s., v súvislosti So zaznamenanými eXtrémne
zvýšenými odbermi pitnej vody vo Vašej obci a zároveň na základe predpovede dalších
teplých dní na nasledujúce obdobie, Vás touto cestou žiada o bezodkladné vyzvanie
obyvatetov obce na obmedzenie užívania pitnej vody na mé účely v zmysle 36 zákona
Č. 442/2002 Z.z. v platnom znení, ako orgánu verejnej správy.

Z dóvodu poklesu výdatnosti vodných zdrojov a zvýšenej spotrebe u obyvatelstva
móže dochádzat k výpadkom zásobovania pitnou vodou a následne bude nutné prístúpit‘
k regulaČným stupňom vo Vašej obci.

Aby sme spoločne zabránili v nasledujúcom období vyhláseniu regulačných stupňov
a prípadnému núdzovému zásobovaniu obce pitnou vodou z cisterien, žiadame obČanov,
aby šetrili pitnú vodu a nepoužívali ju na napúšt‘anie bazénov, polievanie trávnikov
a záhrad, umývanie vozidiel, atď. s platnost‘ou od 20.07.2022 do 31.8.2022.

Bratislavská vodárenská spoloČnost‘, a. s. pri nedodržiavaní regulaČných opatrení
bude postupovat‘ v zmysle 32 zákona č. 442/2002 Z.z. v platnom znení.

Rešpektovaním tejto výzvy pomáhate šetrit‘ vzácne zdroje pitnej vody.

Ďakujeme za Vašu spoluprácu

S pozdravom

Ing. Ladislav Kizak
Výrobný nad itet/člen predstavenstva
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