
Č. m.: 097/1995-Taj. T A J N É !  

Výtlačok číslo: 
Počet listov: 5  

z 28. februára 1995 číslo 122  
k návrhu na zabezpečenie stráženia objektov osobitnej dôležitosti v mieri a spôsobu jeho 
financovania v roku 1995  

V l á d a 

 

A. b e r i e n a v e d o m i e 

návrh na zabezpečenie stráženia objektov osobitnej dôležitosti v mieri a spôsob 
jeho financovania v roku 1995;  

 

B. s c h v a µ u j e 

1. zaradenie objektov:  

a/ Veľkosklad PHM Kľačany, okr. Trnava vlastník Benzinol a.s. Bratislava  

b/ Veľkosklad PHM Stožok, okr. Zvolen vlastník Benzinol a.s. Bratislava  

c/ Veľkosklad PHM Horný Hričov, okr. Žilina vlastník Slovnaft a.s. Bratislava  

d/ Veľkosklad PHM Hronský Beňadik, okr. Žiar nad Hronom vlastník Slovnaft 
a.s. Bratislava  

e/ Výroba trhavín Chemko Strážske, okr. Michalovce - štátny podnik  

f/ Zbrojná výroba v Závodoch všeobecného strojárenstva Dubnica nad Váhom, 
okr. Považská Bystrica - štátny podnik  

do I. podkategórie objektov osobitnej dôležitosti strážených v mieri pre potreby 
hospodárskej mobilizácie,  

g/ Atómové elektrárne Jaslovské Bohunice  

do II. podkategórie objektov osobitnej dôležitosti strážených z dôvodu 
medzivládnych záväzkov Slovenskej republiky;  
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2. spôsob financovania stráženia objektov osobitnej dôležitosti v mieri 
nasledovne:  

a/ u objektov I. podkategórie:  

- priame finančné náklady spojené s výkonom strážnej služby hradí z rozpočtu 
Ministerstva obrany SR,  

- náklady spojené s prevádzkou a údržbou objektov slúžiacich jednotkám 
Armády Slovenskej republiky na stráženie štvrťročne refundovať z kapitoly 
Ministerstva hospodárstva SR - hospodárska mobilizácia,  

prevádzkové náklady na stráženie objektov hradených Ministerstvom 
hospodárstva SR podľa výnosu Ministerstva financií SR č. 44/66/94 o financovaní 
hospodárskej mobilizácie sú:  

§ 3 p. a/ opravu a údržbu hmotného majetku určeného k zabezpečeniu úloh 
hospodárskej mobilizácie,  

§ 3 p. d/ služby a výdavky nevýrobnej povahy hospodárskej mobilizácie: 
nájomné, osvetlenie, vykurovanie, palivá, vrátane materiálneho zabezpečenia, 
spojovacích a technických prostriedkov potrebných pre jednotky Armády 
Slovenskej republiky na stráženie objektov,  

b/ u objektov II. podkategórie:  

- priame finančné náklady spojené s výkonom strážnej služby hradí z rozpočtu 
Ministerstva obrany SR,  

- náklady spojené s prevádzkou a údržbou objektov slúžiacich jednotkám 
Armády Slovenskej republiky na stráženie hradí prevádzkovateľom;  

 

C. u k l a d á 

1. podpredsedovi vlády a ministrovi financií  

riešiť možnosť finančného krytia úhrady prevádzkových nákladov na stráženie 
objektov osobitnej dôležitosti strážených v mieri pre potreby hospodárskej 
mobilizácie v závislosti od vývoja štátneho rozpočtu SR na rok 1995  

do 31. decembra 1995  

2. ministrovi hospodárstva  

a/ štvrťročne refundovať podnikateľským subjektom zaradeným do 
podkategórie objektov osobitnej dôležitosti strážených v mieri pre potreby 
hospodárskej mobilizácie náklady nimi vynaložené na prevádzku a údržbu 
objektov určených vojakom Armády Slovenskej republiky na stráženie,  
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b/ vypracovať zásady spolupráce a vzájomných vzťahov medzi podnikateľskými 
subjektmi a Armádou Slovenskej republiky  

v 2. polroku 1995  

c/ v spolupráci s ministrom obrany a predsedom Správy štátnych hmotných 
rezerv SR vypracovať a predložiť na rokovanie Rady obrany štátu koncepčný 
materiál s uvedením harmonogramu postupného nahradzovania stráženia 
objektov osobitnej dôležitosti v mieri technickými prostriedkami  

do 30. septembra 1995  

3. ministrovi obrany  

hradiť priame finančné náklady /výzbroj, výstroj, stravovanie, služobný príjem/ 
spojené s výkonom strážnej služby z rozpočtu Ministerstva obrany SR do konca 
roku 1995,  

4. predsedovi Správy štátnych hmotných rezerv SR  

uzavrieť s ochraňovateľmi zásob hmotných rezerv v mieri strážených vojakmi 
Armády Slovenskej republiky nové zmluvy a zakotviť v nich nové zásady 
financovania stráženia  

v 2. polroku 1995;  

 

D. z r u ą u j e 

čas» B bod 3 uznesenia vlády č. 344 z 12. apríla 1994 k správe o plnení úloh 
súvisiacich s ochranou objektov jadrovej elektrárne Jaslovské Bohunice a 
bezpečnosťou prepravy jadrového paliva.  

Vykonajú: podpredseda vlády a minister financií, minister hospodárstva, 
minister obrany a predseda Správy štátnych hmotných rezerv SR 
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