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Základné východiská
•
•

•

•

Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
obyvateľstva v znení neskorších predpisov
vyhláška MV SR č. 599/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu obyvateľstva
z prostriedkov štátneho rozpočtu
v znení neskorších
predpisov,
vyhláška MV SR č. 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na
zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek
civilnej ochrany,
Pokyn GR SIZSCO MV SR o uplatňovaní náhrady
skutočných výdavkov na COO z prostriedkov štátneho
rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR
(Operatívne pokyny pre obvodné úrady – čiastka 5 z 21.
12. 2012 číslo XXVI/5)

Postup úhrady výdavkov – vláda SR
1.

Obec v prípade vzniku MU po vyhlásení MS zosumarizuje
výšku FP, ktoré predstavujú skutočné výdavky za vykonanie
ZP a predloží územne príslušnému OÚ požiadavku na úhradu
výdavkov v termíne do 30 dní od vyhlásenia MS a najneskôr
do 30 dní od odvolania MS.

2.

OÚ overí žiadosť obce na úhradu požadovaných FP a predloží
ju SKR MV SR.

3.

SKR MV SR zosumarizuje predložené požiadavky od
jednotlivých OÚ, vypracuje a predloží materiál na rokovanie
vlády SR.

4.

Po schválení materiálu vládou SR na základe prijatého
uznesenia MV SR prerozdelí vyčlenené FP prostredníctvom
centier podpory na OÚ a obce.

Krízový fond územnej samosprávy
§ 14a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o COO
• samosprávny kraj a obec v jeho územnom obvode
môžu spoločne zriadiť krízový fond územnej
samosprávy.
Finančné prostriedky možno použiť na:
•

odstránenie
následkov
MU
na
nehnuteľnosti
samosprávneho kraja a obce v jeho územnom obvode,

•

vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie
vzniku MU v územnom obvode samosprávneho kraja.

Jednorazová finančná výpomoc
§ 28a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o COO
•

Jednorazovú finančnú výpomoc možno poskytnúť
fyzickej osobe, ak v dôsledku MU došlo k poškodeniu
alebo zničeniu rodinného domu, bytu alebo iného
obydlia vrátane jeho zariadenia, ktoré užívala v čase
vzniku MU.

•

Výpomoc možno poskytnúť na základe písomnej
žiadosti predloženej žiadateľom obci, na ktorej území
sa obydlie nachádza, do 30 dní od odvolania MS.,

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
• vyhláška MŽP SR č. 159/2014 Z. z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na
povodňové záchranné práce, povodňové záchranné
práce a povodňových škôd

• povodňové
zabezpečovacie
práce
sa
začínajú
vykonávať od vyhlásenia II. stupňa PA a sú ukončené do
času odvolania II. stupňa PA,
• povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od
vyhlásenia III. stupňa PA a sú ukončené do času
odvolania II. stupňa PA.

Výdavkami na povodňové zabezpečovacie práce a
povodňové záchranné práce sú všetky oprávnené výdavky,
ktoré boli vynaložené počas II. SPA, III. SPA a MS na
plnenie úloh
• základnej záchrannej zložky IZS a PZ,
• obce, okresného úradu a okresného úradu v sídle kraja,
• právnickej osoby, fyzickej osoby- podnikateľa a fyzickej
osoby na príkaz obce, OÚ, OÚ v sk, OR HaZZ alebo KR
HaZZ.
OÚ v sk a OÚ zahŕňa do vlastných výdavkov vynaložených
na plnenie úloh počas II. SPA, III. SPA a MS aj výdavky
vynaložené na zabezpečenie činnosti KPK alebo OPK,
verifikačnej komisie a prizvaných expertov.

Výdavky na povodňové zabezpečovacie práce
Prehľad výdavkov na PZP predkladá
• nájomca alebo vypožičiavateľ drobného vodného toku
OÚ,
• VÚC OÚ v sk,
• záchranné zložky IZS MV SR.
OÚ overuje výdavky na PZP vykonané nájomcami
drobných
tokov
v
spolupráci
so
správcom
vodohospodárskych
významných
vodných
tokov
a predkladá ich OÚ v sk.

Výdavky na PZP predložené OÚ a VÚC sumarizuje OÚ v sk
a predkladá ich MŽP SR.

Výdavky na povodňové záchranné práce
Prehľad výdavkov na PZP fyzická osoba- podnikateľ a
právnická osoba predkladá obci, na ktorej území
vykonávala PZP.
Výdavky na PZP právnických osôb a fyzických –
podnikateľov, ktorí ich vykonávali
• podľa povodňového plánu ZP alebo na príkaz obce,
overuje obec,
• na príkaz HaZZ, OÚ alebo OÚ v sk, overuje OÚ v
spolupráci s tým, kto príkaz vydal.
Vyhodnotenie výdavkov na PZP vypracúva obec, doplní
ich o vlastné výdavky na PZP a výdavky na činnosť obecnej
povodňovej komisie alebo KŠ obce a predkladá ich OÚ.

Výdavky na povodňové záchranné práce

• Výdavky na PZP obcí
predkladá ich OÚ v sk.

overuje

OÚ

a

• Vyhodnotenie výdavkov na PZP v obciach
podľa okresov kraja predložené OÚ
vypracúva a sumarizuje OÚ v sk a
predkladá ich MV SR.
• Vyhodnotenie výdavkov na PZP sumarizuje
MV SR a predkladá ich MŽP SR.

Predkladanie výdavkov
Vyhodnotenie výdavkov na povodňové zabezpečovacie
práce a povodňové záchranné práce predkladá
príslušným orgánom od času odvolania II. SPA

• do 5 pracovných dní právnická osoba alebo fyzická
osoba- podnikateľ,
• do 10 pracovných dní obec a nájomca alebo
vypožičiavateľ drobného vodného toku,
• do 20 pracovných dní OÚ a VÚC,
• do 25 pracovných dní OÚ v sk,
• do 30 pracovných dní MV SR.

Náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva
alebo užívacieho práva, osobnú pomoc, škodu
na majetku a za vecný prostriedok počas
povodňovej situácie

Žiadosti o peňažné náhrady
• sa overujú povodňovou prehliadkou
spolupráci s verifikačnou komisiou,

v

• sú obsahom súhrnnej správy o priebehu
povodní, ich následkoch a vykonaných
opatreniach.

Ďakujem za pozornosť

