
Dôvodová správa 

 
I. Všeobecná časť 

Účelom predkladaného materiálu je poskytnutie finančnej pomoci pre obce pri 
likvidácií následkov živelnej pohromy na ich území a na výdavky vynaložené na 
povodňové záchranné práce v zmysle § 4 ods. 1 písm. p) zákona č. 302/2001 Z.z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov a v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  

II. Osobitná časť 

V mesiacoch máj, júl a august 2021 boli viaceré obce Trenčianskeho samosprávneho 
kraja postihnuté povodňami z dôvodu silných búrok a trvalých dažďov. Obce boli 
nútené vyhlásiť mimoriadnu situáciu na svojom území, prijímať opatrenia a plniť 
úlohy na zamedzenie šírenia a pôsobenia povodne, čo ich stálo nemalé finančné 
prostriedky.  

V tejto súvislosti vyzval Trenčiansky samosprávny kraj mestá a obce na doručenie 
podkladov o výške škôd na majetku obce a o vynaložených finančných prostriedkoch 
na povodňové záchranné práce.  Trenčianskemu samosprávnemu kraju boli 
doručené podklady od 16 obcí, z ktorých 10 obcí splnilo podmienku stanovenú 
Trenčianskym samosprávnym krajom, aby v priebehu vyhlásenej mimoriadnej 
situácie zasadal a aktívne riadil záchranné práce krízový štáb obce. Na základe 
doručených podkladov Trenčiansky samosprávny kraj zosumarizoval výdavky na 
povodňové záchranné práce aj s odhadovanými a doteraz ešte nerealizovanými 
prácami. Tieto  boli vyčíslené  v sume 320.669,28 eur.   

Návrh pomoci pre jednotlivé obce je uvedený v prílohe č. 1  „Návrh na poskytnutie 
finančného príspevku obciam TSK postihnutých povodňami v roku 2021“.  

Finančné prostriedky z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja budú 
poskytnuté v celkovej výške 30.000,- eur. Rozdelené budú obciam podľa 
nasledovného kľúča: 

škoda  do    1 000 eur  - odškodnenie     400 eur 
škoda  do    5 000 eur  - odškodnenie  1 000 eur 
škoda  do  10 000 eur  - odškodnenie  2 000 eur 
škoda  do  20 000 eur  - odškodnenie  4 000 eur 
škoda nad 20 000 eur  - odškodnenie  5 400 eur 

Finančné prostriedky budú poukázané obciam na základe uzatvorených zmlúv           
o poskytnutí finančných prostriedkov. Tie budú predmetom vyúčtovania, nakoľko sa 
jedná o verejné zdroje.    


