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(Návrh)

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
č. 
      z          2011

k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Košice, Poprad, Trebišov, Dunajská Streda, Nové Zámky, Čadca, Bardejov, Levice, Galanta a Košice – okolie

Číslo materiálu:

Predkladateľ:
minister vnútra



Vláda

A.	schvaľuje

     A.1. návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach     obvodných úradov Košice, Poprad, Trebišov, Dunajská Streda, Nové Zámky, Čadca, Bardejov, Levice, Galanta a Košice - okolie; 


B.	súhlasí

      B.1.  s viazaním v kapitole Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky výdavkov      v sume 1 201 522,17 eur za účelom úhrady výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Košice, Poprad, Trebišov, Dunajská Streda, Nové Zámky, Čadca, Bardejov, Levice, Galanta a Košice - okolie a súčasne s povolením prekročenia limitu výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o túto sumu; 




C.  ukladá	

       podpredsedovi vlády a ministrovi financií  

 C.1. viazať v kapitole Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky výdavky v sume 1 201 522,17 eur za účelom úhrady výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami na územiach obvodných úradov Košice, Poprad, Trebišov, Dunajská Streda, Nové Zámky, Čadca, Bardejov, Levice, Galanta a Košice - okolie a súčasne povoliť prekročenie limitu výdavkov kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o túto sumu 

                do 19. decembra 2011

   
        ministrovi vnútra 

 C.2.  zabezpečiť presun finančných prostriedkov do rozpočtu Obvodného úradu Košice vo  výške 52 486,27 eur, do  rozpočtu Obvodného úradu Poprad  vo výške 13 881,46 eur, do rozpočtu Obvodného úradu Trebišov vo výške 1 444,99 eur, do rozpočtu Obvodného úradu Dunajská Streda vo výške 722,85 eur, do rozpočtu Obvodného úradu Nové Zámky vo výške 3 731,11 eur, do rozpočtu Obvodného úradu Čadca vo výške 45 499,03 eur, do rozpočtu Obvodného úradu Bardejov vo výške 3 355,16 eur, do rozpočtu Obvodného úradu Levice vo výške 42 776,78 eur, do rozpočtu Obvodného úradu Galanta vo výške 7 920,12 eur a do rozpočtu Obvodného úradu Košice – okolie vo výške 1 029 704,40 eur

       do 22. decembra 2011

        prednostovi Obvodného úradu Košice
        prednostovi Obvodného úradu Poprad
        prednostovi Obvodného úradu Trebišov 
        prednostovi Obvodného úradu Dunajská Streda 
        prednostovi Obvodného úradu Nové Zámky
        prednostovi Obvodného úradu Čadca
        prednostovi Obvodného úradu Bardejov
        prednostovi Obvodného úradu Levice
        prednostovi Obvodného úradu Galanta
        prednostovi Obvodného úradu Košice – okolie

 C.3. zabezpečiť presun finančných prostriedkov do rozpočtov dotknutých miest a obcí 
         
                do 29. decembra 2011.







Vykonajú:   podpredseda vlády a minister financií 
                   minister vnútra  
	   prednosta Obvodného úradu Košice
                   prednosta Obvodného úradu Poprad
                   prednosta Obvodného úradu Trebišov
                   prednosta Obvodného úradu Dunajská Streda
                   prednosta Obvodného úradu Nové Zámky		
                   prednosta Obvodného úradu Čadca
                   prednosta Obvodného úradu Bardejov
	                 prednosta Obvodného úradu Levice
	                 prednosta Obvodného úradu Galanta
                    prednosta Obvodného úradu Košice - okolie			

