Vyhodnocovanie výdavkov
na záchranné práce pri povodniach
Pri uplatňovaní finančných náhrad výdavkov v súvislosti s povodňovými záchrannými
prácami pri povodniach je potrebné postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona
č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky MŽP SR č. 159/2014 Z.z. ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce,
povodňové záchranné práce a povodňových škôd pričom je dôležité najmä:
 výdavky na povodňové zabezpečovacie práce a povodňové škody rieši okresný úrad,
odbor starostlivosti o životné prostredie,
 povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III. stupňa PA a sú
ukončené do času odvolania II. stupňa PA,
 povodňové záchranné práce riadi obec, v prípade veľkého rozsahu a potreby okresný
úrad alebo okresný úrad v sídle kraja. Vykonávanie zásahov povodňových
záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo
krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie
neprevezme obec, okresný úrad alebo okresný úrad v sídle kraja,
 povodňovými záchrannými prácami sú (podľa § 18 z. č. 7/2010 Z.z.):
hlásna povodňová služba,
odsun nebezpečných látok,
provizórne dopravné sprístupnenie oblasti,
ochrana inžinierskych sietí,
evakuácia,
dezinfekcia studní, obytných priestorov, odsun a zneškodňovanie uhynutých zvierat
a iných odpadov,
zabezpečenie verejného poriadku,
odstraňovanie naplavenín z domov, komunikácií a pod.,
zabezpečenie poškodených stavieb,
iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného
prostredia,
ďalšie podľa § 18 z. č. 7/2010 Z.z.
 výdavky na povodňové záchranné práce právnických osôb a fyzických –
podnikateľov, ktorí ich vykonávali podľa povodňového plánu záchranných prác alebo
na príkaz obce, overuje obec,
 vyhodnotenie výdavkov na povodňové záchranné práce vypracúva obec. K overeným
výdavkom právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov obec doplní vlastné
výdavky vynaložené na vykonávanie povodňových záchranných prác a výdavky na
činnosť obecnej povodňovej komisie alebo krízového štábu obce a predkladá ich
okresnému úradu do 10 pracovných dní od odvolania II. stupňa PA,
 na základe overenia týchto výdavkov príslušnými orgánmi spracuje MV SR
v spolupráci s ostatnými rezortmi správu do vlády SR. Po uvoľnení finančných
prostriedkov sú tieto distribuované až na obce.

