
 

POSTUP STAROSTOV OBCÍ  PRI UPLATŇOVANÍ 

FINANČNÝCH NÁHRAD VÝDAVKOV V SÚVISLOSTI 

 SO ZÁCHRANNÝMI PRÁCAMI PRI OSTATNÝCH 

MIMORIADNYCH UDALOSTIACH 
 

 

 

OSTATNÉ MIMORIADNE UDALOSTI 

 

Pri uplatňovaní finančných náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami pri 

mimoriadnej udalosti (okrem povodne) je potrebné postupovať v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MV SR č. 523/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie 

záchranných prác a organizovania jednotiek civilnej ochrany a podľa Smernice MV SR                      

č. KMCO-191-33/CO-2008 z 3. júna 2008, ktorou sa upravujú podrobnosti o uplatňovaní 

náhrad výdavkov v súvislosti so záchrannými prácami (ďalej len „smernica“) a Pokynom GR 

SIZS - IZCO-48-44/2012  pričom je dôležité najmä: 

 

 podmienkou uplatnenia náhrad výdavkov je vyhlásenie mimoriadnej situácie 

a skutočnosť, že vznikli v priamej súvislosti s vykonávaním opatrení na znižovanie 

rizík ohrozenia alebo činností nevyhnutných na zamedzenie šírenia a pôsobenia 

následkov mimoriadnej udalosti, 

 

 uvedomiť si, že výdavky, ktoré vznikli pri riadení a vykonávaní záchranných prác 

počas vyhlásenej mimoriadnej situácie sú výdavkami, ktoré vznikli v súvislosti 

s mimoriadnou udalosťou nad rámec prác vykonávaných subjektmi, ktoré sú na 

tento účel zriadené a zabezpečujú tieto činnosti v rámci svojich rozpočtov,  

 

 výdavkami sa tiež rozumejú výdavky spojené s plnením úloh, ktoré boli právnickej 

osobe alebo fyzickej osobe uložené obcou /príkazom/ na zvládnutie úloh pri 

mimoriadnej udalosti, 

 

 výšku výdavkov určuje subjekt, ktorý vykonal záchranné práce, 

 

 právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa na základe rozhodnutia obce osobnými 

úkonmi, prácami na základe dohody o vykonaní prác alebo vecným plnením, 

činnosťami na základe objednávky na vykonanie prác podieľali na záchranných 

prácach, vyhotovujú po ich ukončení súpis vykonaných prác (vecného plnenia) 

a súvisiacich výdavkov podľa prílohy č. 4. Smernice, 



 

 

 výdavky súvisiace so záchrannými prácami uhrádza obec zo svojho rozpočtu, 

 

 po úhrade výdavkov obec požiada okresný úrad /odbor krízového riadenia/ 

o refundáciu výdavkov formou žiadosti o úhradu výdavkov v súvislosti so 

záchrannými prácami s týmito podkladmi: účtovné doklady, uznesenie krízového 

štábu obce, vyhlásenie a odvolanie mimoriadnej situácie, príkazy na vecné plnenie 

alebo na osobný úkon, údaje podľa príloh č.1 až 4 smernice a doklad o úhrade 

vzniknutých výdavkov, 

 

 

 overenie výdavkov vykonáva okresný úrad podľa predložených účtovných dokladov, 

 

 žiadosť o refundáciu výdavkov obce a okresného úradu po ich overení predloží 

okresný úrad MV SR, 

 

 

 na základe overenia týchto výdavkov príslušnými orgánmi spracuje MV SR materiál 

do vlády SR. Po uvoľnení finančných prostriedkov sú tieto distribuované až na obce. 

 


