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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 675 
z 2. novembra 2022 

 

k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky 

v období od januára do konca júna 2022 

 
Číslo materiálu: 41891/2022 

Predkladateľ: minister životného prostredia a predseda Ústrednej povodňovej 

komisie a minister vnútra a podpredseda 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 2022; 

B. súhlasí 

B.1. s uvoľnením 310 172,36 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a ich 

použitím na: 

 a) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 

zabezpečovacích prác v sume 215 440,25 eur 

 b) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných 

prác v sume 94 732,11 eur; 

C. ukladá 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

C.1. uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa do piatich pracovných dní 

odo dňa doručenia žiadosti o rozpočtové opatrenie dotknutých kapitol finančné 

prostriedky v sume 310 172,36 eur, z toho pre: 

1) Ministerstvo vnútra SR 94 732,11 eur, z toho: 

a) 94 186,78 eur okresným úradom v sídlach krajov a z nich: 
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1. 38 385,00 eur Okresnému úradu Prešov na úhradu výdavkov 

vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných  

2. 29 284,26 eur Okresnému úradu Trenčín na úhradu výdavkov 

vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác  

3. 12 875,52 eur Okresnému úradu Žilina na úhradu výdavkov 

vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác 

4. 13 642,00 eur Okresnému úradu Nitra na úhradu výdavkov 

vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác 

b) 545,33 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 

povodňových záchranných prác Hasičským a záchranným zborom 

Slovenskej republiky 

2) Ministerstvo životného prostredia SR 215 440,25 eur, z toho: 

 a) 210 533,52 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 

povodňových zabezpečovacích prác SLOVENSKÝM 

VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátnym podnikom 

 b) 4 906,73 eur na úhradu výdavkov vynaložených na plnenie úloh 

predpovednej povodňovej služby Slovenským 

hydrometeorologickým ústavom, 

ministrovi životného prostredia 

ministrovi vnútra  

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

dotknutým subjektom 

 do 10 pracovných dní po obdržaní finančných prostriedkov 

D. zrušuje 

D.1. časť úlohy v bode C.1 bod 1 písm. a) bod 2. a bod 3. uznesenia vlády SR č. 360 

z 26. mája 2022 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území 

Slovenskej republiky v období od júla do konca decembra 2021 

pre Ministerstvo vnútra SR. 

Vykonajú: podpredseda vlády a minister financií 

minister životného prostredia 

minister vnútra  


