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1. Vymedzenie základných pojmov

Evidencia ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovnej povinnosti je vedenie záznamov ľudských zdrojov na účel uloženia pracovnej
povinnosti v období krízovej situácie:
Pracovná povinnosť je:
1. povinnosť zamestnanca zotrvať v zamestnaní a vykonávať prácu aj na inom ako dohodnutom mieste výkonu práce a dohodnutom druhu
práce, ak zamestnávateľom je SHM a ak dotknuté pracovné miesto je pracovným miestom v organizačnej štruktúre SHM v období
krízovej situácie,
2. povinnosť fyzickej osoby plniť úlohy nevyhnutné na zvládnutie opatrení hospodárskej mobilizácie v období krízovej situácie.
Evidencia vecných prostriedkov pre potreby vecného plnenia je vedenie záznamov o vecných prostriedkoch na účel uloženia vecného
plnenia:
1. v SHM podľa § 4 ods. 1 zákona o hospodárskej mobilizácií evidencia vlastných vecných prostriedkov, ktoré bude potrebovať na plnenie
opatrení hospodárskej mobilizácie, ktoré sú mu uložené rozhodnutím alebo príkazom príslušného ústredného orgánu vo svojej pôsobnosti
alebo vyššieho územného celku vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a evidencia ostatných vecných prostriedkov, ktoré môžu byť použité
na vecné plnenie, ale nie sú určené na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie; evidenciu spracováva SHM v špecifickom aplikačnom
programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie alebo v inom vlastnom programovom prostriedku a výstupy
z vlastného programového prostriedku podľa možností zapracuje do špecifického aplikačného programu jednotného informačného
systému hospodárskej mobilizácie
Vecné plnenie je povinnosť právnickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby poskytnúť vecný prostriedok na vykonanie opatrení
hospodárskej mobilizácie, pričom vecným prostriedkom sa rozumie nehnuteľný majetok a hnuteľný majetok vrátane technológií, energií, vody
a dokumentácie.
Hospodárskou mobilizáciou sa vytvárajú predpoklady na zabezpečenie zdrojov, ktorými sú životne dôležité tovary a služby nevyhnutné na
prežitie obyvateľstva a potreby nevyhnutné na zabezpečenie činnosti ústredných orgánov, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov,
záchranných zložiek, orgánov krízového riadenia, informačných a spravodajských služieb, ako aj subjektov hospodárskej mobilizácie
Životne dôležitý tovar je taký výrobok alebo tovar, ktorého nedostatok v období krízovej situácie môže spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia
obyvateľstva alebo ohroziť plnenie úloh ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek.
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2. Základná dokumentácia na úseku hospodárskej mobilizácie

Dokumentáciu obce na úseku hospodárskej mobilizácie v zmysle zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení
zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov tvorí:
1. Dokumentácia pre výdajňu odberných oprávnení spracovaná v zmysle:
- zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
- vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z. zo dňa 02. decembra 2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných
opatreniach v znení vyhlášky MH SR č. 172/2016 Z. z. z 11. apríla 2016
- Metodického pokynu Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2016 na spracovanie podkladov využiteľných okresnými úradmi v sídle
kraja, okresnými úradmi a obcami a na popis činností vykonávaných okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi, obcami a určenými
predajňami pri organizácii predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej situácie,
- Metodického usmernenia systému zabezpečenia zásobovania životne dôležitými tovarmi pre obyvateľov postihnutých krízovou situáciou.
Ministerstva hospodárstva SR č. 27895/2016-1020-51389 z 19. septembra 2016
2. Údajové dokumenty obce sprístupňované v špecifickom aplikačnom programe jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie
(ďalej len „JISHM“) v zmysle Vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 385/2011 Z. z. zo dňa 31. októbra 2011, ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení
štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
3. Organizácia dopravného zabezpečenia spracovaná v zmysle:
- zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
- Metodického usmernenia č. 59/2015 MDVRR SR na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie organizácia dopravného zabezpečenia,
december 2015
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4. Organizácia stavebných a sanačných činností spracovaná v zmysle:
- zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
- Metodického usmernenia č. 87/2011 MDVRR SR na realizáciu opatrenia hospodárskej mobilizácie organizácia stavebných a sanačných
činností v oblasti stavebnej výroby, december 2011.
5. Dokumentácia k zabezpečeniu núdzového zásobovania pitnou vodou spracovaná v zmysle:
- zákona NR SR č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových
situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov,
- vyhlášky MŽP SR č. 220/2012 Z. z. zo dňa 20. júla 2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej
situácie,
- pokynu GR sekcie IZSCO MV SR č. IZCO-COKR3-2012/000289 zo dňa 28. decembra 2012 na zjednotenie postupu obvodných úradov pri
koordinácii obcí pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou ako súčasti opatrenia hospodárskej mobilizácie – organizácia životne dôležitých
tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení.
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3. Dokumentácia pre výdajňu odberných oprávnení

Základnou dokumentáciou pre činnosť výdajne odberných oprávnení je dokumentácia „Opatrenia na zavedenie regulácie predaja
životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení počas krízovej situácie na území obce ..........................
(doplniť názov obce)“, pod č. p. ................................(doplniť číslo spracovanej dokumentácie).
Uvedené opatrenia sa vzťahujú na predaj životne dôležitých tovarov, za ktoré sa považujú mäso, chlieb, pečivo, zemiaky, ryža, mlieko,
sušené mlieko, vajcia, múka, tuky, maslo, cukor, soľ a balená voda.
Predmetný dokument je spracovaný v zmysle
- vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 473/2011 Z. z. zo dňa 02. decembra 2011, ktorou sa ustanovujú podrobnosti
o predaji životne dôležitých výrobkov alebo životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení a o odberných
opatreniach v znení vyhlášky MH SR č. 172/2016 Z. z. z 11. apríla 2016
- Metodického pokynu Ministerstva hospodárstva SR č. 2/2016 na spracovanie podkladov využiteľných okresnými úradmi v sídle kraja,
okresnými úradmi a obcami a na popis činností vykonávaných okresnými úradmi v sídle kraja, okresnými úradmi, obcami a určenými
predajňami pri organizácii predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení v období krízovej situácie
- Metodického usmernenia systému zabezpečenia zásobovania životne dôležitými tovarmi pre obyvateľov postihnutých krízovou situáciou.
Ministerstva hospodárstva SR č. 27895/2016-1020-51389 z 19. septembra 2016

4. Údajové dokumenty obce
Údajové dokumenty obce obsahujú údaje v zmysle § 6 ods. 2. vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 385/2011,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.
o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov. Obsah údajových dokumentov tvoria
údaje obce, ktoré sú dôležité pre rozhodovanie o spôsobe vykonania opatrení hospodárskej mobilizácie.
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Podľa § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii obec poskytuje okresnému úradu informáciu
prostredníctvom špecifického aplikačného programu JISHM alebo na jeho žiadosť aj prostredníctvom iného vlastného programového
prostriedku o:
1. právnických osobách a fyzických osobách - podnikateľoch na území obce, ktoré môžu byť určené ako subjekty HM - viď. tabuľka č.1
2. fyzických osobách, ktorým môže byť určená pracovná povinnosť
3. právnických osobách a fyzických osobách - podnikateľoch a fyzických osobách, ktorým možno uložiť vecné plnenie, a o vecných
prostriedkoch, ktoré možno použiť na vecné plnenie - viď. tabuľka č.2
4. vykonaných opatreniach na účel vykonávania opatrenia HM – organizácia dodávok životne dôležitých tovarov a ich predaj s využitím
mimoriadnych regulačných opatrení.
Ak sa údajové dokumenty sledujú v špecifickom aplikačnom programe JISHM, vykonáva obec ich aktualizáciu v stave bezpečnosti
priebežne, najneskôr do desiatich pracovných dní od zmeny. V období krízovej situácie vykonáva aktualizáciu do piatich pracovných dní od
zmeny, viď. § 6, ods. 4 vyhlášky MH SR č. 385/2011 Z. z.
V prípade, ak nie sú požadované údajové dokumenty sledované v špecifickom aplikačnom programe JISHM vykonáva obec ich
aktualizáciu priebežne vo vlastnom aplikačnom programe. Pri požadovaní údajových dokumentov žiadateľom (ministerstvo, ústredný orgán
štátnej správy, vyšší územný celok, okresný úrad) poskytuje ich vo vlastnom aplikačnom programe v listinnej alebo elektronickej podobe
a zasiela ich dohodnutým spôsobom v lehote, ktorú určí žiadateľ.
Podľa § 7 ods. 9 zákona č. 179/2011 Z. z. obec ako subjekt hospodárskej mobilizácie v rámci plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie
podľa § 5 písm. a) krízový plán nespracúva, vedie len súbor informácií vedených v špecifickom aplikačnom programe JISHM alebo v inom
vlastnom programovom prostriedku podľa pokynov Ministerstva hospodárstva SR.
„Obec pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie spolupracuje s ministerstvom hospodárstva, vyšším územným celkom
a okresným úradom, v ktorého územnom obvode sa nachádza a inými subjektmi hospodárskej mobilizácie.1“

1

§ 18 ods.(5) zákona o hospodárskej mobilizácii
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3. Organizácia dopravného zabezpečenia
Na úseku cestnej dopravy sa opatrením HM „organizácia dopravného zabezpečenia“ rozumie súhrn organizačných, materiálnotechnických a personálnych opatrení na vytvorenie podmienok, ktoré v období krízovej situácie umožnia účelné a efektívne využívanie
dopravných prostriedkov na zabezpečovanie nevyhnutných prepravných potrieb SHM, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov,
záchranných zložiek, orgánov krízového riadenia a prepravných potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva.
Za plnenie opatrenia HM „organizácia dopravného zabezpečenia“ na úseku cestnej dopravy podľa zákona o hospodárskej mobilizácii
zodpovedá obec v rámci svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
„Obec na úseku dopravného zabezpečenia plní2:
(1) V stave bezpečnosti najmä tieto úlohy:
a) v programe EPSIS priebežne eviduje a každoročne aktualizuje vlastné PPPo pre obdobie krízovej situácie,
b) plánuje spôsob realizácie vlastných požiadaviek na prepravu v období krízovej situácie s využitím vlastných dopravných prostriedkov,
alebo dopravných prostriedkov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktorým túto povinnosť, na žiadosť obce, uloží územne
príslušný okresný úrad (CDaPK), prípadne s využitím dopravných prostriedkov SHM v pôsobnosti MDVRR SR,
c) obec, ktorá prevádzkuje vlastnú MHD pripravuje podklady na spracovanie redukovaných cestovných poriadkov pre realizáciu plánu
dopravnej obslužnosti obce 3 v období krízovej situácie.
(2) V období krízovej situácie plní najmä tieto úlohy:
a) predkladá na územne príslušný okresný úrad (CDaPK) požiadavky na prepravu nevyhnutné pre plnenie vlastných opatrení hospodárskej
mobilizácie, na ktoré nemá vlastné dopravné kapacity,

2

Článok 8 ods. (1) a (2) Metodického usmernenia č. 59/2015 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na realizáciu opatrenia
hospodárskej mobilizácie organizácia dopravného zabezpečenia.
3
§ 18 - § 20 a § 44 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
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b) podľa pokynov okresného úradu (CDaPK) predkladá určenému dopravcovi objednávku prepravy na realizáciu konkrétnej prepravy, ktorá
je nevyhnutná pre plnenie vlastných opatrení hospodárskej mobilizácie,
c) predkladá požiadavku na zabezpečenie redukovanej dopravnej obslužnosti obce tomu SHM, ktorý na tento účel určilo MDVRR SR v
stave bezpečnosti,
d) kontroluje zabezpečovanie redukovanej dopravnej obslužnosti obce a zjazdnosti záujmových komunikácií určenými SHM.“
Obec ďalej na úseku dopravného zabezpečenia – údržba a obnova pozemných komunikácií, výstavba náhradných cestných premostení
plní najmä tieto úlohy4:
a) „priebežne kontroluje stav a zjazdnosť ciest vo vlastníctve obce a v nevyhnutnom rozsahu zabezpečuje ich údržbu – viď. tabuľka č. 3
b) v prípade potreby prostredníctvom Okresného úradu Topoľčany žiada VÚC5 o určenie konkrétnych právnických osôb alebo fyzických osôb –
podnikateľov za SHM za účelom vykonávania údržby ciest,
c) predkladá na územne príslušný VÚC požiadavky na zabezpečenie obnovy ciest vo vlastníctve obce.“

4

Článok 11, ods. (6), Piata časť Metodického usmernenia č. 59/2015 Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na realizáciu opatrenia
hospodárskej mobilizácie organizácia dopravného zabezpečenia
5
§18, ods. 5 zákona o hospodárskej mobilizácii
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Prehľad právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
ktoré môžu byť určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie v obci

Tabuľka č. 1

Obec : ...........................
Právnické osoby
Meno, priezvisko, titul

Adresa

Názov a adresa firmy
Kontakt: telefón, fax, e-mail

Predmet činnosti

Poznámka

Názov a adresa firmy
Kontakt: telefón, fax, e-mail

Predmet podnikania

Poznámka

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie*
Meno, priezvisko, titul

Adresa

(Vysvetlivky: * uviesť napr.: firmy – výrobne ako pekáreň, výroba sviečok, krajčírska dielňa, pestovateľov rastlinných komodít, vlastníkov hospodárskych zvierat a pod.)
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Tabuľka č. 2

Prehľad o vecných prostriedkoch - motorových vozidlách využiteľných v obci na plnenie opatrení HM
(Vysvetlivka: ide o vozidlá živnostníkov, PD, firiem a pod. nie vozidlá obce/mesta)
Obec: ...............................
Druh: Motocykle
Evidenčné Invent. Číslo
číslo

Továrenská značka

Určené pre KS

Meno vlastníka

Číslo telefónu

Km /
motohod.

Druh: Autobusy
Evidenčné Invent. Číslo
číslo

Továrenská značka

Určené pre KS

Meno vlastníka

Číslo telefónu

Km /
motohod.

Druh: Osobné automobily
Evidenčné Invent. Číslo
číslo

Továrenská značka

Určené pre KS

Meno vlastníka

Číslo telefónu

Km /
motohod.

Druh: Nákladné automobily
Evidenčné Invent. Číslo
číslo

Továrenská značka

Určené pre KS

Meno vlastníka

Číslo telefónu

Km /
motohod.
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Druh: Špeciálne automobily
Evidenčné Invent. Číslo
číslo

Továrenská značka

Určené pre KS

Meno vlastníka

Číslo telefónu

Km /
motohod.

Druh: Ťahače a traktory
Evidenčné Invent. Číslo
číslo

Továrenská značka

Určené pre KS

Meno vlastníka

Číslo telefónu

Km /
motohod.

Druh: Pracovné stroje
Evidenčné Invent. Číslo
číslo

Továrenská značka

Určené pre KS

Meno vlastníka

Číslo telefónu

Km /
motohod.

Druh: Prípojné vozidlá a prípoje za traktor
Evidenčné Invent. Číslo
Továrenská značka
číslo

Určené pre KS

Meno vlastníka

Číslo telefónu

Km /
motohod.

Druh: Ostatné
Evidenčné Invent. Číslo
číslo

Určené pre KS

Meno vlastníka

Číslo telefónu

Km /
motohod.

Továrenská značka

12

Tabuľka č. 3

Prehľad osôb podnikajúcich v doprave a údržbe pozemných komunikácií v obci
Obec : ..............................
Právnické osoby
Meno, priezvisko, titul

Adresa

Názov firmy
Kontakt: telefón, fax, e-mail

Zameranie činnosti

Poznámka

Názov firmy
Kontakt: telefón, fax, e-mail

Zameranie činnosti

Poznámka

Fyzické osoby oprávnené na podnikanie
Meno, priezvisko, titul

Adresa

(Vysvetlivka: sú to napr. PO, ktoré budú v období KS určené za SHM za účelom vykonávania údržby ciest, ktoré sú vo vlastníctve obce napr.
osoby využiteľné pri údržbe, oprave ciest, mostov, ich technika a pod.)
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4. Organizácia stavebných a sanačných činností v oblasti stavebnej výroby

Stavebné a sanačné činnosti sú zamerané najmä na obnovu a realizáciu výstavby objektov pre obranu a bezpečnosť štátu na základe
požiadaviek Ministerstva obrany SR, ozbrojených síl SR, ozbrojených bezpečnostných zborov, orgánov štátnej správy a samosprávy.
Obec ako subjekt hospodárskej mobilizácie na zabezpečenie plnenia opatrenia stavebných a sanačných činností v oblasti stavebnej
výroby vedie podľa § 7 ods. 9 zákona o hospodárskej mobilizácii vedie súbor informácií vedených v špecifickom aplikačnom programe
JISHM alebo v inom vlastnom programovom prostriedku podľa pokynov Ministerstva hospodárstva SR. Pravidelne dopĺňa a aktualizuje
evidenciu ľudských zdrojov a vecných prostriedkov vyčlenených pre stavebné a sanačné činnosti.
Obec stravovanie a ubytovanie obnovovacích jednotiek rieši v zmysle §10 a 18 ods. 1 a 2 zákona č. 319/2002 o obrane v znení
neskorších predpisov. Pri zabezpečovaní tejto úlohy vedie:

- evidenciu právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a fyzických osôb (§ 11 písm. a) zákona č. 319/2002 Z. z.), ktorým môže
byť uložená povinnosť poskytnúť ubytovanie pre dodávateľov stavby, viď. tabuľka č. 4, 5, ktorú realizujú cestné a mostné pracovné
skupiny vybraných subjektov hospodárskej mobilizácie (subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky).
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Tabuľka č. 4

Prehľad o právnických osobách a fyzických osobách
oprávnených na podnikanie v obci v oblasti ubytovania a stravovania
Obec: .....................................
P.
č.

Názov
meno, priezvisko,
titul

Postavenie
osoby
(PO, FO - p.)

Názov zariadenia,
IČO

Adresa

Kontakt:
telef. ,fax,
e-mail

Ubytovacia
kapacita

Stravovacia
kapacita

Adresa
ubytovacieho
zariadenia

Poznámka

(Vysvetlivka: nejedná sa o nehnuteľnosti obce/mesta ako napr. ZŠ, MŠ, jedáleň ale napr.: rôzne penzióny, pizzérie, reštaurácie, ktoré vedia
poskytnúť ubytovanie, stravovanie)
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Tabuľka č. 5
PREHĽAD O NEHNUTEĽNOSTIACH
právnických osôb, fyzických osôb oprávnených na podnikanie a fyzických osôb v obci na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie

Obec: ...............................

(Vysvetlivka: ide o nehnuteľnosti napr. podnikateľov, penzióny a pod. nie nehnuteľnosti obcí)
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Sociálne
zariadenia

WC

Sprchy

Vytvárané

Pozn.

Stále

Telefón

Lôžka
Druh vodného zdroja
(vodovod, studňa)

IČO

Budovy (celková
výmera)

Vlastník

Miestností

Úplná adresa
(obec, PSČ,
ulica, č. p.)

Poschodí

Názov

Budov

P.
č.

Možnosť prípravy stravy
pre počet osôb

Plocha
(m2)

Počet

Počet parkovacích miest
pre osobné a nákladné MV

Údaje o vlastníkovi

Suterén

Objekt

Počet telefónnych liniek

Údaje o objekte

5. Dokumentácia k zabezpečeniu núdzového zásobovania pitnou vodou
Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu obce organizuje a zabezpečuje obec6. Obec zabezpečuje
zásobovanie pitnou vodou aj právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku potravinárskej
výroby, verejného stravovania a zdravotníctva pôsobiacich na území obce a v prospech obyvateľstva obce. Obec uplatňuje požiadavky na
dodávku pitnej vody pre núdzové zásobovanie u dodávateľa pitnej vody.
Dokumentáciu obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou je samostatne vypracovaná, viď. „Dokumentácia obce na úseku
núdzového zásobovania pitnou vodou“. Tvorí ju:
1. Plán núdzového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou pre obdobie krízovej situácie, príloha č. 2/1
2. Prehľad potreby pitnej vody pre obyvateľstvo a pre vývarovne, zdravotnícke zariadenia a subjekty potravinárskej výroby, príloha č. 2/2
3. Prehľad o dodávateľoch a distribútoroch pitnej vody, príloha č. 2/3
4. Evidencia miest distribúcie pitnej vody a prehľad o zásobníkoch pitnej vody, príloha č. 2/4
5. Evidencia o vydanej pitnej vode obyvateľstvu, príloha č. 2/5
6. Dokumentácia miesta distribúcie pitnej vody, príloha č. 2/6, tvorí ju:
a) zoznam odberateľov pitnej vody,
b) prehľad o vydanej pitnej vode,
c) harmonogram výdaja pitnej vody v distribučnom mieste pitnej vody,
7. Prehľad potrieb úžitkovej vody, príloha č. 2/7
8. Prehľad o dodávateľoch a distribútoroch úžitkovej vody, príloha č. 2/8
9. Evidencia miest distribúcie úžitkovej vody a prehľad o zásobníkoch úžitkovej vody, príloha č. 2/9

6

§ 4 ods. 3 písm. g/ zákona SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. § 36 ods. 9 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.
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