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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 695 
zo 16. decembra 2015 

 

k Správe o priebehu a následkoch povodní na území Slovenskej republiky 

v období od decembra 2014 do konca júna 2015 

 
Číslo materiálu: 42009/2015 

Predkladateľ: minister životného prostredia - predseda Ústrednej povodňovej 

komisie a podpredseda vlády a minister vnútra - podpredseda 

Ústrednej povodňovej komisie 

Vláda 

A. schvaľuje 

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

v období od decembra 2014 do konca júna 2015; 

B. súhlasí 

B.1. s uvoľnením 1 668 562,75 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a ich 

použitím na 

a) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 

zabezpečovacích prác v sume 561 745,13 eur, 

b) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných 

prác v sume 1 106 817,62 eur; 

C. ukladá 

podpredsedovi vlády a ministrovi financií 

C.1. uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky v sume 

1 668 562,75 eur, z toho pre 

1. Ministerstvo vnútra SR 1 124 453,24 eur, z toho 

a) 1 113 298,77 eur okresným úradom v sídlach krajov a z nich 

aa) 1 036 860,32 eur Okresnému úradu Prešov, z toho 29 799,10 eur na 

úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 
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zabezpečovacích prác a 1 007 061,22 eur na úhradu výdavkov 

vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác , 

ab) 13 347,35 eur Okresnému úradu Žilina na úhradu výdavkov 

vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác, 

ac) 21 913,79 eur Okresnému úradu Trenčín na úhradu výdavkov 

vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác, 

ad) 29 810,78 eur Okresnému úradu Nitra na úhradu výdavkov 

vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác, 

ae) 11 366,53 eur Okresnému úradu Banská Bystrica, z toho 

2 448,66 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 

povodňových zabezpečovacích prác a 8 917,87 eur na úhradu 

výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 

záchranných prác, 

b) 11 154,47 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 

povodňových záchranných prác Hasičským a záchranným zborom, 

2. Ministerstvo životného prostredia SR 432 405,71 eur, z toho 

a) 431 552,84 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 

povodňových zabezpečovacích prác Slovenským vodohospodárskym 

podnikom, š. p., 

b) 852,87 eur na úhradu výdavkov vynaložených na plnenie úloh 

predpovednej povodňovej služby Slovenským hydrometeorologickým 

ústavom, 

3. Ministerstvo zdravotníctva SR 14 612,14 eur na úhradu výdavkov 

vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných prác orgánmi 

verejného zdravotníctva, 

4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 13 283,54 eur na 

úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 

zabezpečovacích prác správcami drobných vodných tokov, z toho 

a) 9 803,54 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 

povodňových zabezpečovacích prác Hydromelioráciami, š. p., 

b) 3 480,00 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 

povodňových zabezpečovacích prác Lesmi Slovenskej republiky, š. p., 

5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 45 626,76 eur 

na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 

zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej infraštruktúry, 

6. vyššie územné celky 38 181,36 eur na úhradu výdavkov vynaložených na 

vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác pri ochrane dopravnej 

infraštruktúry, z toho 

a) 25 175,89 eur Prešovskému samosprávnemu kraju, 

b) 13 005,47 eur Nitrianskemu samosprávnemu kraju 

do 31. decembra 2015  
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podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra 

ministrovi životného prostredia 

ministrovi zdravotníctva 

ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

ministrovi dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 

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 vnútra 

minister životného prostredia 

minister zdravotníctva 

minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 

minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 


