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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 255
z 23. apríla 2008

k správe o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike v roku 
2007

Číslo materiálu: 7032/2008

Predkladateľ: minister životného prostredia a podpredseda vlády a minister vnútra 

Vláda

A. schvaľuje 

A.1. správu o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike v roku 2007;

B. súhlasí 

B.1. s použitím 62 392 754,8 Sk uvoľnených z kapitoly Všeobecná pokladničná 
správa na 

a) úhradu nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce vykonané na základe 
rozhodnutí krajských a obvodných povodňových komisií v sume 
16 019 254,8 Sk

b) úhradu 50 % škôd spôsobených povodňami v obciach na miestnych 
komunikáciách a mostoch, vodovodoch a kanalizácii a ČOV v sume 
22 431 000 Sk 

c) čiastočnú úhradu poškodených a narušených protipovodňových opatrení na 
vodných tokoch v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. 
v sume 15 157 500 Sk

d) čiastočnú úhradu poškodených a narušených protipovodňových opatrení na 
vodných tokoch v správe Lesov SR, š. p. Banská Bystrica v sume 2 175 000 Sk

e) úhradu 50 % škôd spôsobených na majetku Žilinského samosprávneho kraja 
v sume 6 610 000 Sk  

B.2. s použitím 6 896 934 Sk uvoľnených z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 
na úhradu nákladov na záchranné práce, ktoré boli vykonané zložkami 
Ministerstva vnútra SR počas jarných povodní v roku 2006,
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C. ukladá

ministrovi financií

C.1. uvoľniť finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 
v celkovej sume 62 392 754,8 Sk, z toho pre 

Ministerstvo životného prostredia SR

 na úhradu nákladov na záchranné práce a na zabezpečovacie práce vrátane 
miezd, platov, služobných príjmov a OOV 

KÚŽP v Bratislave   118 923 Sk
KÚŽP v Trnave                                                                              243 500 Sk
KÚŽP v Nitre                                                                                   64 000 Sk
KÚŽP v Trenčíne                                                                             37 804 Sk
KÚŽP v Žiline            6 061 000 Sk
KÚŽP v Banskej Bystrici                                                                 62 288 Sk
KÚŽP v Prešove                                                                       2 206 484,3 Sk
KÚŽP v  Košiciach                                                                      620 025,5 Sk  

           Spolu                                                                                          9 414 024,8 Sk

 na úhradu 50 % škôd spôsobených povodňami v obciach na miestnych 
komunikáciách a mostoch, vodovodoch a kanalizácii a ČOV 

KÚŽP v Nitre       50 000 Sk
KÚŽP v Trenčíne                                                                           275 000 Sk
KÚŽP v Žiline                                                                           16 311 000 Sk
KÚŽP v Banskej Bystrici                                                            1 967 500 Sk
KÚŽP v Prešove            3 602 500 Sk
KÚŽP v Košiciach               225 000 Sk

           Spolu                                                                                          22 431 000 Sk

 na úhradu nákladov na zabezpečovacie práce na tokoch v správe 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. vrátane miezd, platov, 
služobných príjmov a OOV

           6 343 190 Sk

 na čiastočnú úhradu poškodených a narušených protipovodňových opatrení 
na vodných tokoch v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. 

         15 157 500 Sk 

Ministerstvo životného prostredia SR spolu                               53 345 714,8 Sk 

Ministerstvo vnútra SR

 na úhradu nákladov na záchranné práce vrátane miezd, platov, služobných 
príjmov a OOV     

                                                                        62 040 Sk 
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Ministerstvo pôdohospodárstva SR

 na úhradu nákladov na zabezpečovacie práce vrátane miezd, platov, 
služobných príjmov a OOV

   200 000 Sk                                                                                  

 na čiastočnú úhradu poškodených a narušených protipovodňových opatrení 
na vodných tokoch v správe Lesov SR, š. p Banská Bystrica

          2 175 000 Sk 

Ministerstvo pôdohospodárstva SR  spolu                                  2 375 000 Sk

Žilinský samosprávny kraj

 úhradu 50 % škôd spôsobených na majetku Žilinského samosprávneho kraja

6 610 000 Sk                                                                                  

do 30. apríla 2008

C.2. uvoľniť finančné prostriedky uvedené v bode B.2 tohto uznesenia Ministerstvu 
vnútra SR 6 896 934 Sk 

do 30. apríla 2008

ministrovi životného prostredia

C.3. zabezpečiť presun prostriedkov uvedených v bode C.1 tohto uznesenia 
dotknutým krajským úradom životného prostredia a Slovenskému
vodohospodárskemu podniku, š. p.,

C.4. zabezpečiť prostredníctvom prednostov krajských úradov životného prostredia 
presun prostriedkov uvedených v bode C.1 tohto uznesenia v spolupráci  
s obvodnými úradmi životného prostredia dotknutým obciam

do 14 dní po získaní prostriedkov.

Vykonajú: minister financií
minister životného prostredia




