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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 675
zo 6. decembra 2012

k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR 
od 1. mája do 31. augusta 2012

Číslo materiálu: 40379/2012

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 od 1. mája 
do 31. augusta 2012;

B. súhlasí

B.1. s uvoľnením 377 159,82 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a ich 
použitím na

a) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 
zabezpečovacích prác v sume 133 236,77 eur,

b) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných 
prác v sume 243 923,05 eur;

C. ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

C.1. uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky v sume 
377 159,82 eur, z toho pre

1) Ministerstvo vnútra SR 243 923,05 eur na úhradu výdavkov vynaložených 
na vykonávanie povodňových záchranných prác, z toho

a) 468,72 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 
povodňových záchranných prác Hasičským a záchranným zborom,



VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Uznesenie vlády SR číslo 675/2012 strana 2

b) 243 313,85 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 
povodňových záchranných prác obcami, z toho

ba) 6 935,17 eur na povodňové záchranné práce v Bratislavskom kraji,
bb) 1 648,46 eur na povodňové záchranné práce v Trnavskom kraji,
bc) 253,80 eur na povodňové záchranné práce v Trenčianskom kraji,
bd) 1 644,32 eur na povodňové záchranné práce v Banskobystrickom
       kraji,
be) 232 832,10 eur na povodňové záchranné práce v Prešovskom kraji,

c) 140,48 eur na úhradu výdavkov vynaložených na činnosť krízového štábu 
Obvodného úradu Poprad počas povodní,

2) Ministerstvo životného prostredia SR 133 236,77 eur, z toho na úhradu 
výdavkov vynaložených

a) na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác Slovenským 
vodohospodárskym podnikom, š. p. Banská Štiavnica v sume 
105 572,39 eur,

b) na plnenie úloh predpovednej povodňovej služby Slovenským 
hydrometeorologickým ústavom 242,38 eur,

c) na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, činnosť 
povodňových komisií a orgánov ochrany pred povodňami počas povodní 
vo výške:

ca) 8 158,99 eur v územnej pôsobnosti Krajského úradu životného
      prostredia v Prešove,
cb) 19 172,45 eur v územnej pôsobnosti Krajského úradu životného 
     prostredia v Žiline,
cc) 90,56 eur v územnej pôsobnosti Krajského úradu životného 
     prostredia v Banskej Bystrici

do 10. decembra 2012

podpredsedovi vlády a ministrovi financií
podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi životného prostredia

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




