
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 637
z 30. októbra 2013

k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od 
septembra 2012 do júla 2013

Číslo materiálu: 26972/2013

Predkladateľ: minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej 
komisie a podpredseda vlády a minister vnútra a podpredseda 
Ústrednej povodňovej komisie

Vláda

A.         schvaľuje

A.1.              Správu o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od septembra 
2012 do júla 2013;

B.          súhlasí

B.1.              s uvoľnením 7 188 930,30 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a ich 
použitím na

a) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 
zabezpečovacích prác v sume 4 518 834,57 eur,

b) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných 
prác v sume 2 648 270,81 eur,

c) vyplatenie peňažných náhrad za splnenú osobnú pomoc počas povodňovej 
situácie a škody na majetku spôsobené v priamej súvislosti s vykonávaním 
povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác 
v sume 21 824,92 eur;

C.         ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

C.1.              uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky v sume 
7 188 930,30 eur, z toho pre



1)    Ministerstvo vnútra SR 2 504 790,02 eur na úhradu výdavkov vynaložených na 
vykonávanie povodňových záchranných prác a na vykonávanie povodňových 
zabezpečovacích prác, z toho

a)   220 998,27 eur na úhradu výdavkov vynaložených na 
vykonávanie povodňových záchranných prác Hasičským a záchranným 
zborom,

b)  67 228,00 eur na úhradu výdavkov vynaložených na 
vykonávanie povodňových záchranných prác sekcie krízového riadenia 
Ministerstva vnútra SR,

c)  161 610,71 eur na úhradu výdavkov vynaložených na 
vykonávanie povodňových záchranných prác Prezídia Policajného zboru,

d)  1 338 284,50 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie    

    povodňových záchranných prác obcami, z toho

da) 551 571,10 eur na povodňové záchranné práce v Bratislavskom kraji,

db) 307 389,90 eur na povodňové záchranné práce v Trnavskom kraji,

dc) 57 680,30 eur na povodňové záchranné práce v Trenčianskom kraji,

dd) 2 965,75 eur na povodňové záchranné práce v Žilinskom kraji,

de) 109 434,53 eur na povodňové záchranné práce v Banskobystrickom

  kraji,

df) 218 539,80 eur na povodňové záchranné práce v Prešovskom kraji,

dg) 90 703,12 eur na povodňové záchranné práce v Košickom kraji,

e)             5 571,94 eur na úhradu výdavkov vynaložených na činnosť krízového 
štábu obvodného úradu Bratislava počas povodní,

f)             14 852,17 eur na úhradu výdavkov vynaložených na činnosť krízového 
štábu obvodného úradu Nitra počas povodní,

g)             442 944,95 eur na úhradu výdavkov vynaložených na činnosť 
krízového štábu obvodného úradu Komárno počas povodní,

h)             203,00 eur na úhradu výdavkov vynaložených na činnosť krízového 
štábu obvodného úradu Poprad počas povodní,

ch)55 681,96 eur na úhradu výdavkov vynaložených na činnosť krízového štábu 
obvodného úradu Levice počas povodní,

i)             38 905,52 eur na úhradu výdavkov vynaložených na činnosť krízového 
štábu obvodného úradu Nové Zámky počas povodní,

j)             38 304,37 eur na úhradu výdavkov vynaložených na činnosť 
krízového štábu obvodného úradu Štúrovo počas povodní,

k)             na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, činnosť 
povodňových komisií a orgánov ochrany pred povodňami počas povodní vo 
výške
ka)             36 824,55 eur v územnej pôsobnosti Obvodného úradu životného 

prostredia Trnava,
kb)             7 971,61 eur v územnej pôsobnosti Obvodného úradu životného 

prostredia Trenčín,
kc)             4 297,00 eur v územnej pôsobnosti Obvodného úradu životného 

prostredia Nitra,



kd)             3 425,72 eur v územnej pôsobnosti Obvodného úradu životného 
prostredia Žilina,

ke)             24 537,72 eur v územnej pôsobnosti Obvodného úradu životného 
prostredia Banská Bystrica,

kf)             21 323,11 eur v územnej pôsobnosti Obvodného úradu životného 
prostredia Prešov,

l)             21 824,92 eur na vyplatenie peňažných náhrad za splnenú osobnú pomoc počas 
povodňovej situácie a škody na majetku spôsobené v priamej súvislosti s vykonávaním 
povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác v územnej pôsobnosti 
Obvodného úradu životného prostredia Banská Bystrica,

2)    Ministerstvo zdravotníctva SR 19 922,08 eur na úhradu výdavkov vynaložených 
na vykonávanie povodňových záchranných prác,

3)    Ministerstvo obrany SR 240 754,40 eur na úhradu výdavkov vynaložených na 
vykonávanie povodňových záchranných prác,

4)    Ministerstvo kultúry SR 3 008,94 eur na úhradu výdavkov vynaložených na 
vykonávanie povodňových záchranných prác,

5)                Ministerstvo životného prostredia SR 4 214 841,32 eur, z toho na úhradu 
výdavkov vynaložených

a) na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác Slovenským 
vodohospodárskym podnikom, š. p. Banská Štiavnica v sume 4 177 783,05 eur,

b) na plnenie úloh predpovednej povodňovej služby Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom 37 058,27 eur,

6)             Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 82 034,32 eur na úhradu 
výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác,

7)             Vyššie územné celky 123 579,22 eur na úhradu výdavkov vynaložených 
na ochranu majetku v ich vlastníctve pred povodňami, z toho pre

a) Banskobystrický samosprávny kraj 36 539,76 eur,

b) Košický samosprávny kraj 87 039,46 eur

do 15. novembra 2013

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi životného prostredia
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministrovi obrany
ministerke zdravotníctva
ministrovi kultúry

C.2.     zabezpečiť presun prostriedkov uvedených v bode C.1. tohto uznesenia 
dotknutým subjektom

                                                do 5 pracovných dní po obdržaní finančných prostriedkov. 



Vykonajú: podpredseda vlády a minister financií
podpredseda vlády a minister vnútra
minister životného prostredia
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
minister obrany
ministerka zdravotníctva
minister kultúry
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