VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 470
z 24. mája 2006
k správe o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike
za obdobie október 2005 – apríl 2006
Číslo materiálu:

9036/2006

Predkladateľ:

minister životného prostredia

Vláda
A.

schvaľuje
A.1.

B.

správu o priebehu a následkoch povodní v Slovenskej republike za obdobie
október 2005 - apríl 2006;

súhlasí
B.1.

s použitím 194 330 500 Sk na
a) úhradu nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce, vykonané
na základe rozhodnutí krajských a okresných povodňových komisií v sume
44 815 000 Sk,
b) na úhradu škôd vynútených rozhodnutiami orgánov štátnej správy ochrany
pred povodňami v sume 2 552 000 Sk,
c) na úhradu poškodených a narušených protipovodňových opatrení
na vodných tokoch (v správe obcí, vodného hospodárstva a lesného
hospodárstva) v sume 66 306 000 Sk,
d) na úhradu jednorazového príspevku 30 000 Sk občanom, ktorých domy
v legálnom vlastníctve boli následkom povodní v roku 2006 zničené alebo
zostali neobývateľné v sume 600 000 Sk,
e) na úhradu 30 % škôd v obciach na miestnych komunikáciách, vodovodoch,
kanalizácii a ČOV v sume 43 300 000 Sk,
f) na úhradu 100 % požiadavky na postrek proti kalamitnému rozmnožovaniu
komárov v sume 36 757 500 Sk,

B.2.

s vyčlenením 20 mil. Sk na rezervu, ktorá sa v prípade potreby použije
na dofinancovanie postrekov proti kalamitnému rozmnožovaniu komárov,
po súhlase Ministerstva financií SR;
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C.

ukladá
podpredsedovi vlády a ministrovi financií
C.1.

uvoľniť finančné prostriedky v celkovej sume 194 330 500 Sk, z toho pre
Ministerstvo životného prostredia SR
a) na úhradu nákladov na záchranné a zabezpečovacie práce, vykonané
na základe rozhodnutí krajských a okresných povodňových komisií v sume
44 815 000 Sk,
b) na úhradu škôd vynútených rozhodnutiami orgánov štátnej správy ochrany
pred povodňami v sume 2 552 000 Sk,
c) na úhradu poškodených a narušených protipovodňových opatrení
na vodných tokoch (v správe obcí, vodného hospodárstva a lesného
hospodárstva) v sume 66 306 000 Sk,
d) na úhradu jednorazového príspevku 30 000 Sk občanom, ktorých domy
v legálnom vlastníctve boli následkom povodní v roku 2006 zničené alebo
zostali neobývateľné v sume 600 000 Sk,
e) na úhradu 30 % škôd v obciach na miestnych komunikáciách, vodovodoch,
kanalizácii a ČOV v sume 43 300 000 Sk,
f) na úhradu 100 % požiadavky na postrek proti kalamitnému rozmnožovaniu
komárov v sume 36 757 500 Sk,

C.2.

uvoľniť finančné prostriedky vo výške 20 mil. Sk ako rezervu, ktorá sa
v prípade potreby použije na dofinancovanie postrekov proti kalamitnému
rozmnožovaniu komárov,

ministrovi životného prostredia
C.3.

predložiť na rokovanie vlády analýzu využitia zdrojov EÚ fondov
na programové obdobie 2004 až 2006 a Environmentálneho fondu v rokoch
2005 až 2007 na protipovodňové opatrenia a návrh na systémové usporiadanie
štátnych podnikov v oblasti vodného hospodárstva
do 30. júna 2006

C.4.

analyzovať hospodárenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.
Banská Štiavnica a Vodohospodárskej výstavby, š. p. Bratislava za rok 2005
a navrhnúť systémové opatrenia
do 30. júna 2006

C.5.

po dohode s podpredsedom vlády a ministrom financií pripraviť návrh
na vyčlenenie nevyhnutných finančných prostriedkov na odstránenie následkov
na poškodených a narušených protipovodňových opatreniach v správe
Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. a zabezpečiť jeho realizáciu
do 15. júla 2006

C.6.

pri programovaní EÚ fondov v období 2007 až 2013 vyčleniť väčší podiel
zdrojov na protipovodňové opatrenia.
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Vykonajú:

podpredseda vlády a minister financií
minister životného prostredia
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