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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 561 
z 12. decembra 2018 

 

k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky 

v období od januára do konca júna 2018 

 
Číslo materiálu: 41730/2018 

Predkladateľ: podpredseda vlády a minister životného prostredia a predseda 

Ústrednej povodňovej komisie, ministerka vnútra a podpredsedníčka 

Ústrednej povodňovej komisie 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Správu o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky 

v období od januára do konca júna 2018; 

B. súhlasí 

B.1. s uvoľnením 1 103 604,85 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a ich 

použitím na 

 a) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 

zabezpečovacích prác v sume 1 023 782,09 eur, 

b) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných 

prác v sume 79 822,76 eur; 

C. ukladá 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

C.1. uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do 28. 12. 2018 od prijatia 

tohto uznesenia finančné prostriedky v sume 1 103 604,85 eur, z toho pre  

 1) Ministerstvo vnútra SR 51  078,91 eur na úhradu výdavkov vynaložených 

na vykonávanie povodňových záchranných prác, z toho 

a) 47 461,37 eur okresným úradom v sídlach krajov, z toho 

aa) 8 046,91 eur Okresnému úradu Trnava, 

ab) 11 146,19 eur Okresnému úradu Trenčín, 
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ac) 3 824,38 eur Okresnému úradu Žilina, 

ad) 16 115,32 eur Okresnému úradu Banská Bystrica, 

ae) 2 928,00 eur Okresnému úradu Prešov, 

af) 5 400,57 eur Okresnému úradu Košice, 

b) 3 617,54 eur Hasičskému a záchrannému zboru Slovenskej republiky, 

 

 2) Ministerstvo životného prostredia SR 968 708,19 eur, z toho 

a) 966 074,52 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 

povodňových zabezpečovacích prác SLOVENSKÝM 

VODOHOSPODÁRSKYM  PODNIKOM, štátnym podnikom, 

b) 2 633,67 eur na úhradu výdavkov vynaložených na plnenie úloh 

predpovednej povodňovej služby Slovenským hydrometeorologickým 

ústavom, 

 

3) Ministerstvo zdravotníctva SR 326,92 eur na úhradu výdavkov 

vynaložených  na  vykonávanie povodňových záchranných prác orgánmi 

verejného zdravotníctva, 

 

4) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 55 073,90 eur na 

úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 

zabezpečovacích prác, z toho 

a) 50 624,05 eur podniku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, 

b) 4 449,85 eur podniku Hydromeliorácie, štátny podnik, 

 

5) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 28 416,93 eur na 

úhradu výdavkov vynaložených  na  vykonávanie povodňových 

záchranných prác Železnicami Slovenskej republiky; 

podpredsedovi vlády a ministrovi životného prostredia 

podpredsedníčke vlády a ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

ministerke vnútra 

ministerke zdravotníctva 

ministrovi dopravy a výstavby  

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

dotknutým subjektom do 10 pracovných dní po obdržaní finančných 

prostriedkov. 

Vykonajú: podpredseda vlády a minister financií 

podpredseda vlády a minister životného prostredia 

podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

ministerka vnútra 

ministerka zdravotníctva  

minister dopravy a výstavby 


