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1

Obecné zastupiteľstvo podľa § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 31 ods 5 zákona č. 414/2002 Z.z. o
hospodárskej mobilizácii , § 36 ods 9 písm. c) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch verejných kanalizáciách , zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových
odvetviach v znení neskorších predpisov a v znení Vyhlášky MŽP SR č. 259/2005 Z.Z.
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie sa
uznieslo na tomto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNOM NARIADENÍ
OBCE HORNÝ BAR
číslo. 1 / 2009

o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie
Čl. 1.
Úvodné ustanovenia

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie / ďalej len nariadenie / ustanovuje postup a
činnosť obce Horný Bar pri vykonávaní opatrení hospodárskej mobilizácie v období
krízovej situácie na úseku núdzového zásobovanie pitnou vodou a upravuje formu a
obsah požiadavky obce zabezpečovaní dodávky pitnej vody pre obyvateľstvo, FO a
PO na území obce.
2. Účelom tohto nariadenia je v mierovej dobe prijímať na úrovni obce opatrenia, riadiť
a koordinovať činnosť v plnení úloh pri núdzovom zásobovaní obyvateľov pitnou
vodou na úrovni minimálnej potreby pitnej vody, na zabezpečenie dodávky pitnej
vody pre subjektov hospodárskej mobilizácie, právnických a fyzických osôb,
ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zložky a ostatné zložky na obdobie krízovej
situácie.
Čl. 2.
Obmedzenie alebo prerušenie dodávky pitnej vody z verejného vodovodu
1. Obyvateľstvo obce Horný Bar je zásobované vodou verejným vodovodom, ktorého
prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra , OZ
Dunajská Streda. Celková kapacita verejného vodovodu je 5 l / sec., celkový počet
zásobovaných je cca 1300 obyvateľov.
2. Prevádzkovateľ podľa § 32 ods. 1 písm f) zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných
vodovodoch a kanalizáciách môže obmedziť alebo prerušiť dodávku pitnej vody z
verejného vodovodu z dôvodu:
- mimoriadnej udalosti,
- pri poruche na verejnom vodovode
- pri ohrození života a zdravia ľudí alebo majetku,
2

Pri obmedzovaní zásobovania v závislosti na jeho rozsahu môžu byť vyhlásené
nasledovné regulačné stupne odberu vody:
- regulačný stupeň č. 1. - pokles výdatnosti o 15 %
- regulačný stupeň č. 2. - pokles výdatnosti o 30 %
- regulačný stupeň č. 3. - pokles výdatnosti o 70 %
3.Prevádzkovateľ verejného vodovodu je povinný oznámiť obci a príslušným
orgánom a organizáciám prerušenie alebo obmedzenie dodávky pitnej vody termíne
v zmysle § 32 zákona č. 442/2002 Z.Z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách
vrátane obnovenia dodávky vody v normálnom režime z verejného vodovodu.
Čl. 3.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou
1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku pitnej vody verejným vodovodom, prevádzkovateľ
je povinný zabezpečiť náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou na miesta
určené obcou nasledovne:
- Rozvozom pitnej vody v cisternách do určených miest výdajní.
2. Obec Horný Bar na pitnú vodu nedisponuje žiadnou cisternovou súpravou. Na
základe spracovaného harmonogramu výdaja je možné v priebehu dňa zabezpečiť
výdaj pitnej vody dvoma cisternami prevádzkovateľa alebo iných subjektov všetkým
obyvateľom v postihnutej časti obce resp. na celom území obce.
Čl. 4
Núdzové zásobovanie pitnou vodou počas krízovej situácie
1. Ak nemožno v dôsledku mimoriadne sťažených podmienok na prežitie zabezpečiť
dodávku pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou, prejde sa na núdzové
zásobovanie pitnou vodou, akým sa zabezpečuje dodávka pitnej vody len na úrovni
minimálnej potreby pitnej vody.
2. Núdzové zásobovanie pitnou vodou v obci a výdaj pitnej vody obyvateľstvu
organizuje a zabezpečuje obec. Obec zabezpečí zásobovanie pitnou vodou aj
právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na úseku výroby
a predaja potravinárskych výrobkov, verejného stravovania, školskej jedálne a pre
zdravotníckych a sociálnych zariadení pôsobiacich na území obce a v prospech
obyvateľstva.
Čl. 5.
Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou
1. Súhrnné denné množstvo požadovanej pitnej vody obec Horný Bar zabezpečuje
cestou obvodného úradu Dunajská Streda. :
2. a/ u spoločnosti AQUADRIFT s.r.o , Topoľníky , Hlavná 43 a v predajni JednotaCoop Šuľany nasledovne:
- Rozvozom balenej pitnej vody do výdajní pitnej vody zriadené obcou,
3.

3. - Rozvozom balenej pitnej vody priamo do zdravotníckych a sociálnych zariadení.
- Stravovacie zariadenia odber pitnej vody si zabezpečia vlastnými prostriedkami
priamo u dodávateľa.
b/ Použitím skromných studní po vykonaní hygienickej a zdravotnej kontroly.

Čl. 6
Potreby pitnej vody pre núdzové zásobovanie obyvateľov

1. Minimálna potreba pitnej vody na núdzové zásobovanie je 15 lit. osobu/deň,
v mimoriadne nepriaznivých podmienkach 5 lit na osobu/deň a to najviac tri dni po
sebe.
2. Pre organizáciu zdravotníckych a sociálnych zariadení je núdzová potreba pitnej
vody 30 lit. na lôžko a deň alebo vo výške minimálnej potreby určenej na uchovanie
zdravotníckeho zabezpečenia
3. Celková núdzová potreba pitnej vody je súčtom núdzovej potreby vody pre
obyvateľstvo a núdzovej potreby vody pre všetky subjekty vrátane subjektov
hospodárskej mobilizácie.
4. Obec určí dostatočný počet výdajní pitnej vody, vymedzí ich presné miesto
dislokácie a spravidla určí hustoty obyvateľstva tak, aby kapacita výdajne bola
najviac pre 1500 ľudí pri dodávke balenej pitnej vody do určených výdajní.
5. Obec určí do výdajní pitnej vody osoby, ktoré budú zodpovedné za prevzatie pitnej
vody od dodávateľa a zabezpečia jej nerušný a pokojný výdaj.
6. Obec taktiež určí osobu – starostu obce – ktorá bude zodpovedná za koordináciu s
ObÚ Dunajská Streda pre zabezpečenie požiadavky pitnej vody a za koordináciu
dodávok vody na území obce s dodávateľom pitnej vody.

Čl. 7.
Organizácia núdzového zásobovania
1.Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni sa určujú nasledovné
výdajne pitnej vody:
- Výdajňa č. 1. : budova Obecného úradu v Hornom Bare
- Výdajňa č. 2. : budova kultúrneho domu Šuľany
2. Forma a kapacita výdaja pri vyhlásení krízového stavu bude spresnená operatívne
krízovým štábom obce podľa potreby. Pitnú vodu do zdravotníckeho a sociálneho
zariadenia a školskej jedálne zabezpečí obec.
3. Osoby zodpovední za výdaj pitnej vody v jednotlivých výdajniach budú určení
menovacím dekrétom starostu obce.

4.

Čl. 8
Dokumentácia obce na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou
1. Obec na základe analýzy a vyhodnotenia bezpečnostných rizík dodávky pitnej
vody pre obyvateľov verejným vodovodom vypracuje vlastnú dokumentáciu na
úseku núdzového zásobovania v tomto rozsahu :
a) „Plán núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci „
tento dokument obsahuje :
- prehľad potreby pitnej vody na prvé tri dni krízovej situácie,
- evidenciu výdajní pitnej vody a prehľad o zodpovedných osobách určených na
výdaj vody pre obyvateľstvo,
- evidenciu o vydanej pitnej vode,
- dokumentáciu výdajní pitnej vody,
- zoznam obyvateľov podľa jednotlivých výdajní.
2. Dokumentácia pre núdzové zásobovanie pitnou vodou bude vedená v prílohovej časti
údajového dokumentu subjektu hospodárskej mobilizácie. Vedenie dokumentácie o
výdajní pitnej vody v obci takýmto spôsobom je v podstate náhradný spôsob vedenia
evidencie pre prípad, že v období krízovej situácie nie je možné používať výpočtovú
techniku.
Čl. 9
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v
Hornom Bare dňa 22.10.2009 uznesením číslo.112/2009
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho zverejnenia.
3. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo v Hornom Bare.

v Hornom Bare, dňa...........................................

Bodó Štefan
starosta obce

Obec Horný Bar

PLÁ N
núdzového zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie
v obci Horný Bar

I. Zhodnotenie situácie

1. Obec Horný Bar zásobuje obyvateľov pitnou vodou verejným vodovodom, ktorého
prevádzkovateľom je Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Nitra, OZ
Dunajská Streda. Celková kapacita verejného vodovodu je 5 l/sec, celkový počet
zásobovaných je 1 300 obyvateľov. Na území obce sa nachádzajú súkromné studne v
celkovom množstve 3 ks, ktoré po vykonaní hygienickej kontroly a zdravotnej
úprave vody môžu byť použité v prípade vyradenia verejného vodovodu z činnosti.
Verejný vodovod môže byť vyradený z prevádzky v dôsledku :
a) deštrukčnej činnosti zničením potrubia, zničením akumulačnej nádrže, vodojemu
alebo úpravne pitnej vody a znemožnením dopravy pitnej vody obyvateľstvu.
b) kontaminácie pitnej vody na trase dodávky alebo na zdrojoch pitnej vody a jej
následného znemožnenia požívania na pitné a potravinárske účely.
mimoriadnych klimatických podmienok / vysoké teploty a pokles zásob surovej
vody na výrobu pitnej vody.
2. Podľa rozsahu vyradenia verejného vodovodu je znemožnený odber pitnej vody u
všetkých obyvateľov obce je potrebné vykonať núdzové zásobovanie na celom
území obce.
3.

Súčasne sú v dôsledku vyradenia zásobovania obyvateľstva pitnou vodou
vereným vodovodom v obci ohrozené aj :
a) stravovacie zariadenia v obci, ktoré zabezpečujú stravovanie obyvateľov,
b) obchodné zariadenia , ktoré zabezpečujú zásobovanie obyvateľstva mäsovými
a potravinárskymi výrobkami.
c) zdravotnícke zariadenia, ktoré zabezpečujú lekársku starostlivosť pre obyvateľov
d) sociálne zariadenie, ktoré zabezpečuje celodennú starostlivosť pre duševne
chorých občanov.

II. Varianty núdzového zásobovania pitnou vodou
Podľa rozsahu a dopadu na dodávku pitnej vody obyvateľstvu cestou verejného
vodovodu je v obci využiteľný variant.
1. Rozvozom balenej pitnej vody do výdajní pitnej vody, určených obcou. Pitnú vodu
na základe zmluvy o budúcej zmluve dodá Jednota Coop a.s. Dunajská Streda,
predajňa Šuľany a AQUADRIFT s.r.o Topoľníky
2. Použitím súkromných studní po vykonaní veterinárnej , zdravotnej a hygienickej
kontrole, ktorú si zabezpečí obec na vlastné náklady.
III. Organizácia núdzového zásobovania
1. Určenie výdajní pitnej vody
Na zabezpečenie núdzového zásobovania pre prvé tri dni z hľadiska hustoty
obyvateľov sa na základe vyhodnotenia situácie určujú nasledovné výdajne pitnej
vody:
Výdajňa č. 1. : adresa výdajne : Obecný úrad , Horný Bar č. 184
Výdajňa č. 1. : adresa výdajne : Kultúrny dom Šuľany č.
2. Okruh výdajní
Výdajňa č. 1 obec Horný Bar
Výdajňa č. 2. časť obce Šuľany
3. Počet zásobovaných obyvateľov a zodpovedné osoby za výdaj vody
Výdajňa č. 1 : počet obyvateľov : 850 osôb – zodpovedná osoba : Horváth Jozef
Výdajňa č. 2 : počet obyvateľov : 450 osôb – zodpovedná osoba : Gombai Ervin
4. Určenie zodpovedných zástupcov obce
a/ Pre koordináciu a spoluprácu s ObÚ :

Bodó Štefan. starosta obce

b/ Pre koordináciu s dodávateľom pitnej vody :

Bodó Štefan, starosta obce

5. Organizácia a spôsob zabezpečenia pitnou vodou subjektov pôsobiacich
na území obce
Na území obce pôsobí:
- Školská jedáleň , ktorá zabezpečuje stravovanie pre školskú mládež , potreba vody
300 litrov denne / počas školského roka /

- Predajne potravín – Jednota Coop, a AQUADRIFT s.r.o Topoľníky, ktoré zásobujú
obyvateľstvo potravinárskymi výrobkami. Na zabezpečenie hygienických
požiadaviek potrebujú 200 litrov vody denne
- Zdravotnícke zariadenie : ambulancia pre deti a dorast, ambulancia pre dospelých,
a zubná ambulancia. Pre zabezpečenie ich hygienických požiadaviek potrebujú
100 litrov vody denne.
- Sociálne zariadenie: Domov sociálnych služieb Horný Bar, ktoré zabezpečuje
celodennú starostlivosť pre duševne chorých občanov. Na zabezpečenie ich
hygienických požiadaviek potrebujú 3000 litrov denne
Pitnú vodu do zdravotníckeho a sociálneho zariadenia a školskej jedálne zabezpečí
obec.
6. Obdobie núdzového zásobovania
Po vyhlásení núdzového stavu a na základe analýzy a vyhodnotenia situácie obec
stanoví obdobie núdzového zásobovania a množstvá dodávanej pitnej vody podľa
Vyhl. MŽP SR č. 259/2005 Z.z. a predpokladané obnovenie zásobovania pitnou
vodou normálnym spôsobom. V tomto období je treba zvlášť zvýrazniť zákaz
používania pitnej vody na iné účely a riešiť aj formu dodávky úžitkovej vody na
sociálne a hygienické účely.

IV. Záväzné nariadenia obce pre núdzové zásobovanie obyvateľov
Úlohy , opatrenia a postup na úseku núdzového zásobovania pitnou vodou
vyplývajúce z plánu núdzového zásobovania, schválilo OZ Horný Bar vo všeobecne
záväznom nariadení č. 1 / 2009 , ktoré obec v prípade vyhlásenia krízového stavu
vyhlási miestnym rozhlasom ako aj písomnou formou na miestach k tomu obvyklých.

V. Prílohy

Súčasťou plánu núdzového zásobovania pitnou vodou sú:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Menovacie dekréty osôb zodpovedných za výdaj pitnej vody
Zmluva o budúcej zmluve o dodávke pitnej vody
Súhrnná potreba pitnej vody pre obyvateľov obce na deň
Potreba pitnej vody pre obchodné zariadenia vrátane stravovacích zariadení
Potreba pitnej vody pre zdravotnícke a sociálne zariadenia na deň
Prehľad o vydanej pitnej vode.
Zoznamy zásobovaných obyvateľov podľa výdajní
Zoznam subjektov, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť pre obyvateľov
Adresy subjektov, ktorí vlastnia súkromné studne, vrátane dohody o poskytnutí
pitnej resp. úžitkovej vody.

Prehľad minimálnej potreby pitnej vody pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v obci Horný Bar
na prvé 3 dni núdzového stavu

a) množstvo pitnej vody pri dodávke vodárenskou spoločnosťou cisternami
subjekt

počet
zásobov.
osôb

množstvo
pitnej vody
v 1. deň / l /

množstvo množstvo
pitnej vody pitnej vody
v 2. deň
v 3. deň

výdajňa č. 1.

850

4250

4250

4250

výdajňa č. 2.

450

2250

2250

2250

stravov zariad.

300

300

300

obchodné zar.

200

200

200

zdrav. zariad.

100

100

100

soc. zariad.

3000

3000

3000

množstvo
pitnej vody
v nasl dň.

Celkom
1300
10100
10100
10100
Pozn. Potreba pitnej vody obyvateľstvu je určená v § 3 ods. 4 Vyhl. č. 259/2005 Z.Z.
pre subjekty na úseku stravovania a pekárenskej výroby sa určí z množstva dennej produkcie
stravných dávok alebo požadovaného množstva pekárenských výrobkov.

b) množstvo pitnej vody balenej á 2 litrové fľaše

subjekt

počet
množstvo
zásob. osôb balení v
1.deň /ks/

množstvo
balení
2. deň

množstvo
balení
3. deň

výdajňa č. 1

850

2125

2152

2125

výdajňa č 2.

450

1125

1125

1125

stravov. zar.

150

150

150

obchodné zar.

100

100

100

zdrav. zariad.

50

50

50

soc. zariad.

1500

1500

1500

5050

5050

5050

Celkom

1300

množstvo
balení
v nasl. dní

Pozn. Pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou balenou je potrebné mať zmluvne zabezpečenú dodávku od
veľkoobchodu, predajne alebo oního dodávateľ.

c ) Súhrnná potreba pitnej vody v litroch / deň
sbujekt

počet zásob. potreba
osôb.
pitnej vody
1. deň

potreba
pitnej vody
2. deň

potreba
spolu
pitnej vody na tri dni
3. deň

obyvateľstvo

1300

6500

6500

6500

19500

stravovacie zariad.

1

300

300

300

900

obchodné zariad.

2

200

200

200

600

zdravotnícke zariad.

1

100

100

100

300

sociálne zariad.

1

3000

3000

3000

9000

10100

10100

10100

30300

celkom

Prehľad o výdajniach pitnej vody
pri núdzovom zásobovaní obyvateľstva
v obci Horný Bar

výda Adresa
jňa výdajne
č.

potreb
ný
počet
2l
fliaš

Počet
druh Určená pre
zásobova zásob obyvateľstvo
ných
níka
osôb

Čas
Výdaj
výdaja vody
od-do zabezpečí

1.

Obecný úrad
Horný Bar

2125

850

2
Volebný okrsok č. 1.
litrové
fľaše

8.00 17.00

Horváth
Jozef

2.

Kultúrny dom 1125
Šuľany

450

2
Volebný okrsok č. 2.
litrové
fľaše

8.00 17.00

Gombai
Ervin

Spolu:

1300

3250

Poznámka: Určené množstvá sú pre prvé tri dni núdzového zásobovania.

PREHĽAD
o vydanej pitnej vode v obci Horný Bar
dňa : .......................................................
výdajňa č. 1.
por.
č.

Meno a priezvisko

Bydlisko
č. domu

Množstvo pitnej
vody

Podpis
prevzatia

Zmluva o budúcej zmluve
uzatvorená podľa § 289 a násl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany

Budúci objednávateľ: Obec Horný Bar
930 33 Horný Bar č. 184
zastúpená starostom Štefanom Bodóom
IČO: 305421
bankové spojenie: VÚB Dunajská Streda
číslo účtu: 18928122/0200

Budúci dodávateľ:

AQUADRIFT s.r.o
Hlavná 43
topoľníky
IČO:
Bankové spojenie
číslo účtu:

I.
Predmet zmluvy

1. Hore uvedené zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť do 24 hodín od vyhlásenia
núdzového stavu zmluvu o zabezpečení dodávky balenej pitnej vody do
určených výdajní pitnej vody v obci resp. pre postihnuté obyvateľstvo.
2. Budúci dodávateľ je povinný uzavrieť zmluvu bez zbytočného odkladu po tom,
čo ho na to vyzve budúci objednávateľ v súlade so zmluvou o uzatvorení
budúcej zmluvy.
3. Predmetom zmluvy je zabezpečenie potrebného množstva pitnej vody pre
postihnuté obyvateľstvo ako i pre ostatné subjekty podľa „ Plánu núdzového
zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Horný Bar „.
Harmonogram rozvozu ako i celková potreba pitnej vody bude určený v deň
uzavretia zmluvy o zabezpečení dodávky pitnej vody.

II.
Záverečné ustanovenia
1. Záväzkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmeniť zmluvu možno po vzájomnej
dohode zmluvných strán, a to v písomnej forme.
2. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana
obdrží po jednom výtlačku.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

v Hornom Bare, dňa...........................................

Budúci objednávateľ
starosta obce

Budúci dodávateľ
AQUADRIFT s.r.o. Topoľníky

Zmluva o budúcej zmluve
uzatvorená podľa § 289 a násl. Obchodného zákonníka
Zmluvné strany

Budúci objednávateľ: Obec Horný Bar
930 33 Horný Bar č. 184
zastúpená starostom Štefanom Bodóom
IČO: 305421
bankové spojenie: VÚB Dunajská Streda
číslo účtu: 18928122/0200

Budúci dodávateľ:

Jednota Coop a.s.
so sídlom Dunajská Streda
zastúpená konateľom spoločnosti:
IČO:
Bankové spojenie
číslo účtu:

I.
Predmet zmluvy

4. Hore uvedené zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť do 24 hodín od vyhlásenia
núdzového stavu zmluvu o zabezpečení dodávky balenej pitnej vody do
určených výdajní pitnej vody v obci resp. pre postihnuté obyvateľstvo.
5. Budúci dodávateľ je povinný uzavrieť zmluvu bez zbytočného odkladu po tom,
čo ho na to vyzve budúci objednávateľ v súlade so zmluvou o uzatvorení
budúcej zmluvy.
6. Predmetom zmluvy je zabezpečenie potrebného množstva pitnej vody pre
postihnuté obyvateľstvo ako i pre ostatné subjekty podľa „ Plánu núdzového
zásobovania pitnou vodou v období krízovej situácie v obci Horný Bar „.
Harmonogram rozvozu ako i celková potreba pitnej vody bude určený v deň
uzavretia zmluvy o zabezpečení dodávky pitnej vody.
II.

Záverečné ustanovenia
1. Záväzkové vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Zmeniť zmluvu možno po vzájomnej
dohode zmluvných strán, a to v písomnej forme.
2. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana
obdrží po jednom výtlačku.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

v Hornom Bare, dňa...........................................

Budúci objednávateľ
starosta obce

Budúci dodávateľ
Jednota Coop a.s.
Dunajská Streda

Núdzové zásobovanie obyvateľstva
pitnou vodou
v období krízovej situácie
HORNÝ BAR

Obsah:
– metodický pokyn obvodného úradu Dunajská Streda
– VZN obce Horný Bar
– Plán núdzového zásobovania pitnou vodou Horný Bar
– Zmluva o budúcej zmluve
/ Jednota Coop – predajňa Šuľany, ,,
Centrum Potraviny Horný Bar /
– Menovacie dekréty osôb zodpovedných za výdaj pitnej vody
– Potreba pitnej vody pre obyvateľov obce na deň
– Potreba pitnej vody pre obchodné zariadenia, stravovacie zariadenia,
zdravotnícke a sociálne zariadenia na deň
– Zoznamy zásobovaných obyvateľov podľa výdajní
– Zoznam subjektov, ktorí vykonávajú obchodnú činnosť pre obyvateľov
– adresy subjektov, ktorí vlastnia súkromné studne

Adresy subjektov, ktorí vlastnia súkromné studne
–
–
–

PDP Horný Bar. 930 33 Horný Bar
Meltacast 930 33 Horný Bar
Obecný úrad Horný Bar

