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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 820
z 19. decembra 2011

k správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky 
od 1. januára do 31. augusta 2011

Číslo materiálu: 41428/2011

Predkladateľ: minister životného prostredia – predseda Ústrednej povodňovej 
komisie, minister vnútra – podpredseda Ústrednej povodňovej 
komisie

Vláda

A. schvaľuje

A.1. správu o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. januára 
do 31. augusta 2011;

B. súhlasí

B.1. s uvoľnením 14 342 230,08 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a ich 
použitím na

a) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 
zabezpečovacích prác v sume 12 535 009,46 eur,

b) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných 
prác v sume 1 806 387,01 eur,

c) vyplatenie peňažných náhrad za splnenú osobnú pomoc a poskytnutie 
vecného prostriedku počas povodňovej situácie v sume 833,61 eur;

C. ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

C.1. uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky v sume 
14 342 230,08 eur, z toho pre
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1) Ministerstvo obrany SR 70 363,56 eur na úhradu výdavkov vynaložených 
na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových 
záchranných prác,

2) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 88 534,80
na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác,

3) Ministerstvo vnútra SR 1 775 524,62 eur na úhradu výdavkov vynaložených 
na vykonávanie povodňových záchranných prác, z toho

a) 10 902,42 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie
povodňových záchranných prác Hasičským a záchranným zborom,

b) 1 764 622,20 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 
povodňových záchranných prác obcami a krízovými štábmi obvodných 
úradov, z toho

b1. v Bratislavskom kraji 202 066,59 eur,

b2. v Trnavskom kraji 180 780,96 eur,

b3. v Trenčianskom kraji 453,86 eur, ako doplatok za rok 2010
  Obvodnému úradu v Novom Meste nad Váhom,

b4. v Nitrianskom kraji 1 416,78 eur,

b5. v Žilinskom kraji 207 706,86 eur,

b6. v Banskobystrickom kraji 53 101,41 eur,

b7. v Prešovskom kraji 944 616,40 eur,

b8. v Košickom kraji 174 479,34 eur,

4) Ministerstvo zdravotníctva SR 11 710,86 eur na úhradu výdavkov 
regionálnych úradov verejného zdravotníctva vynaložených na vykonávanie
opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení 
na povodňami postihnutých územiach,

5) Ministerstvo životného prostredia SR 12 057 371,57 eur, z toho na úhradu 
výdavkov vynaložených

a) na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác počas II. a III. stupňa 
povodňovej aktivity Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., 
Banská Štiavnica v sume 12 002 781,57 eur,

b) na plnenie úloh predpovednej povodňovej služby Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom 1 987,58 eur,

c) na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, činnosť 
povodňových komisií a orgánov ochrany pred povodňami počas povodní 
od 1. januára do 31. augusta 2011 vo výške 51 768,81 eur v územnej 
pôsobnosti

c1. Krajského úradu životného prostredia v Bratislave vo výške 
821,19 eur,

c2. Krajského úradu životného prostredia v Trenčíne vo výške 
2 704,49 eur,

c3. Krajského úradu životného prostredia v Žiline vo výške 3 278,20 eur,

c4. Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici vo výške 
25 853,53 eur,
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c5. Krajského úradu životného prostredia v Prešove vo výške 
19 090,19 eur,

c6. Krajského úradu životného prostredia v Košiciach vo výške 21,21 eur,

d) za splnenú osobnú pomoc a poskytnutie vecného prostriedku počas 
povodňovej situácie Krajskému úradu životného prostredia v Bratislave 
vo výške 833,61 eur,

6) vyššie územné celky na úhradu výdavkov vynaložených na ochranu majetku 
v ich vlastníctve pred povodňami od 1. januára do 31. augusta 2011 sumu 
338 724,67 eur, z toho pre

a) Bratislavský samosprávny kraj 272 213,50 eur,

b) Žilinský samosprávny kraj 9 574,30 eur,

c) Banskobystrický samosprávny kraj 19 058,00 eur,

d) Prešovský samosprávny kraj 34 769,00 eur,

e) Košický samosprávny kraj 3 109,87 eur,

do 20. decembra 2011

predsedníčke vlády poverenej riadením Ministerstva obrany SR
ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
ministrovi vnútra
ministrovi zdravotníctva
ministrovi životného prostredia

C.2. zabezpečiť presun prostriedkov uvedených v bodoch C.1.1) až C.1.5) tohto 
uznesenia dotknutým subjektom

do 5 pracovných dní po obdržaní finančných prostriedkov.

Vykonajú: predsedníčka vlády poverená riadením Ministerstva obrany SR
podpredseda vlády a minister financií
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
minister vnútra
minister zdravotníctva
minister životného prostredia




