
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 90
z 26. februára 2014

k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla 
do konca roku 2013

Číslo materiálu: 11485/2014

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 SR v období od júla 
do konca roku 2013;

B.          súhlasí

B.1.              s uvoľnením 313 276,31 eur z kapitoly Všeobecná pokladničná správa a ich 
použitím na

a) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových 
zabezpečovacích prác v sume 231 642,20 eur,

b) úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie povodňových záchranných 
prác v sume 81 634,11 eur;

C.         ukladá

podpredsedovi vlády a ministrovi financií

C.1.              uvoľniť z kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky v sume 
313 276,31 eur, z toho pre

1)    Ministerstvo vnútra SR 63 749,78 eur na úhradu výdavkov vynaložených 
na vykonávanie povodňových záchranných prác a na vykonávanie 
povodňových zabezpečovacích prác, z toho



a) 60 260,86 eur na úhradu výdavkov vynaložených na vykonávanie 
povodňových záchranných prác obcami, z toho

aa) 3 815,64 eur na povodňové záchranné práce vykonané obcami 
v Trnavskom kraji,

ab) 52 738,24 eur na povodňové záchranné práce vykonané obcami 
v Banskobystrickom kraji,

ac) 1 625,05 eur na povodňové záchranné práce vykonané obcou Dravce 
v Prešovskom kraji,

ad) 1 671,93 eur na povodňové záchranné práce vykonané obcami 
v Žilinskom kraji,

ae) 410,00 eur na povodňové záchranné práce vykonané obcami 
v Bratislavskom kraji,

b) 3 488,92 eur na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác, 
činnosť povodňových komisií a orgánov ochrany pred povodňami počas 
povodní v územnej pôsobnosti Okresného úradu Banská Bystrica,

2)    Ministerstvo zdravotníctva SR 21 373,25 eur na úhradu výdavkov 
vynaložených Úradom verejného zdravotníctva SR na vykonávanie 
opatrení na obnovenie základných podmienok na zdravé životné 
podmienky a na predchádzanie ochoreniam, z toho

a) 11 868,25 eur pre Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad,

b) 9 505,00 eur pre Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov,

3)    Ministerstvo životného prostredia SR 223 012,08 eur, z toho na úhradu 
výdavkov vynaložených

a) na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác Slovenským 
vodohospodárskym podnikom, š. p. Banská Štiavnica v sume 
222 832,55 eur,

b) na plnenie úloh predpovednej povodňovej služby Slovenským
hydrometeorologickým ústavom 179,53 eur,

4)    Prešovský samosprávny kraj 5 141,20 eur na úhradu výdavkov 
vynaložených na ochranu majetku v ich vlastníctve pred povodňami 

                                                do 11. marca 2014

podpredsedovi vlády a ministrovi vnútra
ministrovi životného prostredia
ministerke zdravotníctva

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
ministerka zdravotníctva
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