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Príloha č. 2 

 

Rozpočtové opatrenia 

 
 

Na zabezpečenie realizácie programov kapitoly MPSVR SR na rok 2015 vykonalo 

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) rozpočtové opatrenia, ktorými sa upravili 

záväzné ukazovatele kapitoly na uvedený rozpočtový rok. 

 

1. Listom č. MF/007741/2015-441 z  20. 1. 2015 bolo povolené prekročenie limitu 

príjmov o prostriedky EÚ z predchádzajúcich rokov v sume 266 654 542,03 eur a prekročenie 

limitu výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania z predchádzajúcich rokov v sume 

167 172 724,12 eur. 

 

- kategória 340  + 266 654 542,03 eur 

z toho  (zdroj 13T1) + 266 654 542,03 eur 

 

hlavná kategória 600   

 

+ 167 172 724,12 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   + 23 881 181,50 eur 

 (zdroj 13S2) + 10,01 eur 

 (zdroj 13T2) + 23 881 162,90 eur 

 (zdroj 13S3) + 8,59 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   + 143 247 660,33 eur 

 (zdroj 13S1) + 56,75 eur 

 (zdroj 13T1) + 143 247 603,58 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 32 615 523,10 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 115 072 779,86 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 3 664 962,66 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 12 612 540,97 eur 

06G18 Technická pomoc +3 162 959,89 eur 

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na 

centrálnej úrovni MF SR- MPSVR SR 

+ 75,35 eur 

 

2. Listom č. MF/007987/2015-441 z 29. 1. 2015 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR o 164 408 eur, z toho mzdy v sume 96 960 eur v súvislosti s 

prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 164 408,00 eur 

- kategória 610 (zdroj 111) + 96 960,00 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 96 960,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  + 164 408,00 eur 
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3. Listom č. MF/008185/2015-441 zo 17. 3. 2015  uvoľnilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – zmenu programovej štruktúry – prekročenie limitu výdavkov 

na programe 07E Tvorba a implementácia politík v sume 21 579 883 eur z toho v kategórii 

610 v sume 9 304 288 eur pri súčasnom viazaní rozpočtových prostriedkov na programe 07C 

Sociálna inklúzia a na prvku 06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti. 

- kategória 610 (zdroj 111) + 9 304 288,00 eur 

  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR 

- 5 000 000,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  - 5 000 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 21 579 883,00 eur 

07C Sociálna inklúzia 

 

- 16 579 883,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 16 579 883,00 eur 

 

4. Listom č. MF/008186/2015-441 z 29. 1. 2015  uvoľnilo prostriedky 

z predchádzajúcich rokov v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové 

výdavky v sume 5 676 390,41 eur. 

  hlavná kategória 700   + 5 676 390,41 eur 

  z toho   (zdroj 131D) + 1 121 556,47 eur 

 (zdroj 131E) + 4 554 833,94 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 658 660,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík +3 040 116,33 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

+ 1 959 281,51 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 1 959 281,51 eur 

06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR + 18 332,57 eur 

 

5. Na základe žiadosti o platbu MPSVR SR  ako prijímateľa prostriedkov EU a ŠR na 

spolufinancovanie prostredníctvom integračného prepojenia informačných systémov (ITMS 

a ISUF) bolo vygenerované rozpočtové opatrenie, ktorým MF SR povolilo prekročenie 

záväzných ukazovateľov na projekt Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej 

priority rovnosti príležitostí - MVRR SR. 

 

- kategória 630 + 30 000,00 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 5 508,00 eur 

 (zdroj 13S2) + 4 322,84 eur 

 (zdroj 13S3) + 1 185,16 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 24 492,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 30 000,00 eur 
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6. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 2. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) v prospech 

kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 2 228,00 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 334,20 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 893,80 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 228,00 eur 

 

7. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 2. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) v prospech 

kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 -17 772,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 665,80 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 15 106,20 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 17 772,00 eur 

 

8. Listom č. MF/009946/2015-441 z 23. 2. 2015 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly - prekročenie limitu  kapitálových výdavkov v sume 24 489 

eur v rámci podprogramu 06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR na ťarchu bežných 

výdavkov 

 

- kategória 710 (zdroj 111) + 24 489,00 eur 

 

9. Listom č. MF/009653/2015-441 z 9. 3. 2015 boli upravené záväzné ukazovatele 

kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry a prekročenie limitu miezd -

v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 24/2014 k Národnej stratégii na ochranu detí pred 

násilím v sume o 45 000 eur a v súvislosti so zriadením Riadiaceho výboru projektu pre 

koordináciu zjednotenia výberu daní  a poistného na sociálne poistenie a príspevkov na 

starobné dôchodkové sporenie v rezorte MPSVR SR – UNITAS II v sume  o 16 500 eur. 

Zároveň bol, v rámci schváleného limitu počtu zamestnancov kapitoly, navýšený počet osôb 

na aparáte ústredného orgánu o 16 osôb z dôvodu zabezpečenia realizácie nových úloh na 

ministerstve. 

 

- kategória 610 (zdroj 111) + 61 500,00 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 61 500,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č.1 

k uzneseniu vlády SR č.508/2014 

0 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu + 16 osôb 

  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  
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07E Tvorba a implementácia politík + 328 276,00 eur  

07C Sociálna inklúzia 

 

  - 328 276,00 eur 

  

10. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 2. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 27 643,13 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 4 146,51 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 23 496,62 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 27 643,13 eur 

 

11. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 2. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 3 465,54 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 519,88 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 2 945,66 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 465,54 eur 

 

12. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 3. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. 

 

- kategória 630 - 15 016,72 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 252,51 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 12 764,21 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 15 016,72 eur 

 

13. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 3. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. 

 

- kategória 630 - 119 783,28 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 17 967,49 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 101 815,79 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 119 783,28 eur 
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14. Rozpočtovým opatrením zo dňa 27. 3. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.2) 

v prospech kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR – GR ZVaJS. 

 

- kategória 630 - 47 000,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 7 050,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 39 950,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 47 000,00 eur 

 

15. Listom č. MF/012529/2015-413 z 23. 4. 2015 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov kapitoly MPSVR SR v kategórii mzdy v sume 70 372 eur  (pre 7 osôb) vo 

väzbe na zrušenie príspevkovej organizácie CV MPSVR SR, z toho pre aparát navýšenie 

miezd vo výške 29 700 eur (pre 2 osoby). 

 

- kategória 610 (zdroj 111) + 70 372,00 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 29 700,00 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových  organizácií  7 osôb 

(na obdobie od 1.4.2015 do 31.12.2015 o 9 osôb) 

 

  

 aparát ústredného orgánu  2 osoby 

(na obdobie od 1.4. 2015 do 31.12.2015 o 3 osoby)   

 

16. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 4. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 - 2 339,40 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 350,91 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 988,49 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 339,40 eur 

 

17. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 4. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 - 18 660,60 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 799,09 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 15 861,51 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 18 660,60 eur 
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18. Rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 4. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 224 494,50 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 23 631,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 200 863,50 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 224 494,50 eur 

 

19. Listom č. MF/013999/2015-441 z 22. 5. 2015  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR - viazaním limitu účelových prostriedkov 

sociálnej inklúzie v prospech  prvku 07C0503 Ústavná starostlivosť v neštátnych 

zariadeniach (na zabezpečenie potrebného počtu miest na výkon rozhodnutia súdu). 

 

- hlavná kategória 600 zdroj 111  0,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia  0,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 1 500 000,00 eur 

 

20. Listom č. MF/014058/2015-441 z 18. 5. 2015  povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – prekročenie limitu kapitálových výdavkov 

presunom z bežných výdavkov v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na 

dotácie podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, ktoré majú 

charakter kapitálových výdavkov a v sume 23 700 eur z dôvodu nákupu softvéru pre 

elektronický vzdelávací  systém pre NIP.  

 

- hlavná kategória 700   (zdroj 111) + 1 125 500,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia 0,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík 0,00 eur 

 

21. Listom č. MF/014263/2015-441 z 22. 5. 2015 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – navýšenie limitu výdavkov v sume 5 mil. eur 

na prvku 06G040J na zabezpečenie investičnej pomoci schválenej vládou SR formou 

príspevkov na vytvorenie nových pracovných miest pri súčasnom viazanie finančných 

prostriedkov v rovnakej sume na prvku 06G0404. 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

0,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti - 5 000 000,00 eur 

06G040J Individuálna štátna pomoc + 5 000 000,00 eur 

 

22. Listom č. MF/014603/2015-441 z 25. 5. 2015 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR v sume 3 667 556 eur, z toho mzdy v sume 2 717 714 eur 

na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov v súvislosti s uplatnením §5 zákona 

č. 385/2014 Z. z. a nariadeniami vlády SR č. 393/2014 Z. z. a č. 394/2014 Z. z., ktorými sa 
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upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi 

zmluvami vyššieho stupňa na rok 2015 a prislúchajúce finančné prostriedky na poistné 

a príspevok do poisťovní. 

 

- hlavná kategória 600 z toho: (zdroj 111) + 3 667 556,00 eur 

- kategória 610  + 2 717 714,00 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 112 093,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 1 156 025,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 2 396 678,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR 

SR 

+ 114 853,00 eur 

 

23. Rozpočtovým opatrením zo dňa 25. 5. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 - 3 085,78 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 462,87 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 2 622,91 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 085,78 eur 

 

 

24. Rozpočtovým opatrením zo dňa 25. 5. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 - 24 614,22 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 3 692,13 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 20 922,09 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 24 614,22 eur 

 

25. Listom č. MF/015698/2015-441 zo 16. 6. 2015 bola povolená úprava záväzných 

ukazovateľov štátneho rozpočtu v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry 

pri zdrojoch 13T1 a 13T2. 

 

z toho  (zdroj 13T1,13T2) 0,00 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 5 000 000,00 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 7 000 000,00 eur 

06G18 Technická pomoc + 2 000 000,00 eur 
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26. Listom č. MF/016187/2015-441 z 25. 6. 2015  uvoľnilo prostriedky 

z predchádzajúcich rokov v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové 

výdavky v sume 2 460 746 eur určené na financovanie registra poskytovateľov sociálnych 

služieb. 

  hlavná kategória 700   + 2 460 746,00 eur 

  z toho   (zdroj 131E) + 2 460 746,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07E Tvorba a implementácia politík + 2 460 746,00 eur 

 

27. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 6. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) v prospech 

kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR pre organizáciu GR ZVaJS. 

 

- kategória 630 - 46 000,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 6 900,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) -39 100,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 46 000,00 eur 

 

28. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 6. 2015 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

OP Informatizácia spoločnosti. 

 

-  kategória 620 + 12 513,56 eur 

- kategória 630 + 35 808,83 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   

 (zdroj 11S2) + 6 422,02 eur 

 (zdroj 11S3) + 5 508,74 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 36 391,63 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb 

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 48 322,39 eur 

 

29. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 6. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 4 489,42 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 673,41 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 3 816,01 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 4 489,42 eur 
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30. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 6. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 35 810,58 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 5 371,59 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 30 438,99 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 35 810,58 eur 

 

31. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 6. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 620 - 332,47 eur 

- kategória 630 - 951,34 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 192,57 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 091,24 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 283,81 eur 

 

32. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 6. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 620 - 2652,06 eur 

- kategória 630 - 7 588,66 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 536,14 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 8 704,58 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 10 240,72 eur 

 

33. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.1) v prospech 

kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- kategória 630 -1 050 000,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 157 500,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 892 500,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie -1 050 000,00 eur 

 

34. Listom č. MF/016945/2015-441 z 9. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele (zdroj 

111) v súvislosti s Delimitačným protokolom o prevode dvoch funkčných miest v prospech 

MZVEZ SR za zamestnancov dočasne vyslaných na Stále zastúpenie pri EÚ v Bruseli. 
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- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 192 878 eur 

z toho:   

- kategória 610  - 133 289 eur 

- kategória 620  - 34 834 eur 

- kategória 630  - 24 755 eur 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií - 2 osoby 

z toho: aparát ústredného orgánu - 2 osoby 

  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07E Tvorba a implementácia politík - 192 878 eur 

 

35. Listom č. MF/017341/2015-441 z  22. 7. 2015 bolo povolené prekročenie limitu 

výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania v sume 348 612,98 eur v súvislosti so 

zrušením príspevkovej organizácie Centrum vzdelávania MPSVR SR zlúčením s rozpočtovou 

organizáciou Implementačná agentúra MPSVR SR. 

 

kategória 630   + 348 612,98 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   (zdroj 11T2) + 52 292,43 eur 

 prostriedky z rozpočtu EÚ   (zdroj 11T1) + 296 320,55 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 310739,50 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 35 272,15 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 2 601,33 eur 

 

36. Listom č. MF/017546/2015-441 z 20. 7. 2015 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – navýšenie limitu kapitálových výdavkov 

v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na  dofinancovanie projektov OPIS. 

 

- hlavná kategória 700   (zdroj 111) + 1 359 655,29 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07E Tvorba a implementácia politík + 1 359 655,29 eur 

 

37. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) v prospech 

kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 610 - 6 676,50 eur 

- kategória 620 - 2 385,38 eur 

- kategória 630 - 266,09 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 399,20 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 7 928,77 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 9 327,97 eur 

 

38. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) v prospech 

kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 
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- kategória 610 - 837,00 eur 

- kategória 620 - 299,05 eur 

- kategória 630 - 33,36 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 175,42 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 993,99 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 169,41 eur 

 

39. Rozpočtovým opatrením zo dňa 9. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) v prospech 

kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 25 102,95 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 3 765,44 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 21 337,51 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 25 102,95 eur 

 

40. Rozpočtovým opatrením zo dňa 9. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) v prospech 

kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 3 147,05 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 472,06 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 2 674,99 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 147,05 eur 

 

41. Rozpočtovým opatrením zo dňa 17. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 - 2 428,52 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 364,28 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 2 064,24 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 428,52 eur 

 

42. Rozpočtovým opatrením zo dňa 17. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 - 19 371,48 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 905,72 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 16 465,76 eur 
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Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 19 371,48 eur 

 

43. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 - 11 299,89 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 694,98 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 9 604,91 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 11 299,89 eur 

 

44. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 -1 416,61 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 212,49 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 204,12 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

-1 416,61 eur 

 

45. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 75 404,29 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 11 310,64 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 64 093,65 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 75 404,29 eur 

 

46. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 9 453,12 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 417,97 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 8 035,15 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 9 453,12 eur 

 

47. Listom č. MF/017921/2015-441 zo dňa 4. 8. 2015  uvoľnilo prostriedky 

z predchádzajúcich rokov v súlade s § 8 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové 
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výdavky v sume 4 224 984 eur určené pre aparát ministerstva a ÚPSVR na financovanie 

hardvéru a softvéru.  

 

  hlavná kategória 700   + 4 224 984,00 eur 

  z toho   (zdroj 131E) + 4 224 984,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07E Tvorba a implementácia politík + 4 224 984,00 eur 

 

48. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 9 235,96 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 385,47 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 7 850,49 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 9 235,96 eur 

 

49. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 73 672,14 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 11 050,81 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 62 621,33 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 73 672,14 eur 

 

50. Rozpočtovým opatrením zo dňa 5. 8. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) v prospech 

kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 18 471,79 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 770,77 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 15 701,02 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 18 471,79 eur 

 

51. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 8. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) v prospech 

kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 147 343,21 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 22 101,48 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) -125 241,73 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  
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06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 147 343,21 eur 

 

52. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- kategória 640 - 627 108,38 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 94 066,25 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 533 042,13 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 627 108,38 eur 

 

53. Rozpočtovým opatrením zo dňa 30. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 12 526,94 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 879,07 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 10 647,87 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 12 526,94 eur 

 

54. Rozpočtovým opatrením zo dňa 31. 7. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 99 922,69 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 14 988,41 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 84 934,28 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 99 922,69 eur 

 

55. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 8. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.1) v prospech 

kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- kategória 610 - 14 092,52 eur 

- kategória 620 - 5 101,57 eur 

- kategória 630 - 504,77 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 2 954,94 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 16 743,92 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 19 698,86 eur 

 

56. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 8. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) v prospech 

kapitoly Ministerstva vnútra SR. 
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- kategória 610 - 42 271,36 eur 

- kategória 620 - 14 773,06 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 8 556,66 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 48 487,76 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 57 044,42 eur 

 

57. Rozpočtovým opatrením zo dňa 7. 8. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) v prospech 

kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 610 - 5 299,39 eur 

- kategória 620 - 1 851,99 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 072,74 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 6 078,64 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 7 151,38 eur 

 

58. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 8. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- kategória 630 - 106 220,04 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 15 933,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 90 287,04 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 106 220,04 eur 

 

59. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 8. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 610 - 10 251,70 eur 

- kategória 620 - 3 577,49 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 074,35 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 11 754,84 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 13 829,19 eur 

 

60. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 8. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 610 - 81 773,51 eur 

- kategória 620 - 28 534,11 eur 
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   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 16 546,14 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 93 761,48 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 110 307,62 eur 

 

61. Rozpočtovým opatrením zo dňa 8. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele v kapitole 

MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) v prospech 

kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 111 852,20 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 16 777,83 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 95 074,37 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 111 852,20 eur 

 

62. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 7 140,14 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 071,02 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 6 069,12 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 7 140,14 eur 

 

63. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 14 020,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 103,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 11 917,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 14 020,00 eur 

 

64. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 56 954,54 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 8 543,19 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) -48 411,35 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 56 954,54 eur 
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65. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 610 - 96 669,00 eur 

- kategória 620 - 33 666,38 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 19 550,49 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 110 784,89 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 130 335,38 eur 

 

66. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 610 - 12 118,88 eur 

- kategória 620 - 4 220,69 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 450,92 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 13 888,65 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 16 339,57 eur 

 

67. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 610 - 104,14 eur 

- kategória 620 - 123,05 eur 

- kategória 630 - 396,67 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 93,57 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 530,29 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 623,86 eur 

 

68. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 610 - 830,72 eur 

- kategória 620 - 981,44 eur 

- kategória 630 - 3 164,20 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 746,52 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 4 229,84 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 4 976,36 eur 
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69. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 6 876,70 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 031,51 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 5 845,19 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 6 876,70 eur 

 

70. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18. 9. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 862,10 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 129,32 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 732,78 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 862,10 eur 

 

71. Listom č. MF/021095/2015-441 z 10. 11. 2015 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly – prekročenie limitu kapitálových výdavkov na zabezpečenie 

financovania softvéru a hardvéru pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci BSK, 

ktorý nie je oprávnený na financovanie prostredníctvom NP ESKO. 

 

- hlavná kategória 700 (zdroj 111) + 1 260 000,00 eur 

A.4. kapitálové výdavky (700)  (zdroj 111) + 1 260 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR 

+ 0,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 0,00 eur 

 

72. Listom č. MF/021096/2015-441 z 13. 10. 2015 bola povolená úprava záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly (na zdroji 11T1 a11T2) – zmena programovej štruktúry. 

 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   0,00 

 (zdroj 11T2) 0,00 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   0,00 

 (zdroj 11T1) 0,00 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia - 35 000 000,00 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 35 000 000,00 eur 

 

73. Listom č. MF/021137/2015-441 z 28. 10. 2015 povolilo  úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – zmena programovej štruktúry, prekročenie 
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limitu miezd pre DeD, prekročenie limitu kapitálových výdavkov aparátu a presuny v rámci 

limitovaných výdavkov s cieľom zabezpečenia potrebných zdrojov na nesystémové dávky 

(minimálny dôchodok) a vianočný príspevok. 

 

hlavná kategória 700   + 889 720,00 eur 

kategória 610 + 353 900,00 eur 

A.3.mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania (610) 

(zdroj 111) + 353 900,00 eur 

A.4. kapitálové výdavky (zdroj 111) + 889 720,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia - 1 444 360,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné - 20 000 000,00 eur 

07C06 Nesystémoví dávky sociálneho poistenia + 16 500 000,00 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom + 16 300 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych služieb + 2 583 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 17 295 448,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 1 208 860,00 eur 

0AR05 Ministerstvo práce, práce sociálnych vecí a rodiny  SR- 

Protidrogová politika 

+ 9 500,00 eur 

09706 príspevky SR do MO – MPSVR SR + 226 000,00 eur 

 

74. Listom č. MF/021957/2015-441 z 23. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele (zdroj 

111) v súvislosti s uznesením vlády SR č. 531 z 30. septembra 2015 v prospech kapitoly 

Všeobecná pokladničná správa na zabezpečenie financovania sociálnych služieb pre Dom 

dôchodcov Šaľa. 

 

- kategória 640 zdroj 111  - 288 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia   - 288 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 288 000,00 eur 

 

75. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov ĽZ 2014-2020 (prioritná os 

technická pomoc) v prospech kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

 

- kategória 340  - 1 462 000,00 eur 

z toho  (zdroj 1AC1) - 1 462 000,00 eur 

- kategória 630 - 1 720 000,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 258 000,00 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 1 462 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - 1 720 000,00 eur 

 

76. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov ĽZ 2014-2020 (prioritná os 

technická pomoc) v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 
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- kategória 340  - 1 198 500,00 eur 

z toho  (zdroj 1AC1) - 1 198 500,00 eur 

- kategória 630 - 1 410 000,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 1AC2) - 211 500,00 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 1AC1) - 1 198 500,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - 1 410 000,00 eur 

 

77. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 8 886,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 332,90 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 7 553,10 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 8 886,00 eur 

 

78. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 191 049,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 28 657,35 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 162 391,65 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 191 049,00 eur 

 

79. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 23 951,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 3 592,65 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) -20 358,35 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 23 951,00 eur 

 

80. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 1 114,00 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 167,10 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 946,90 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  
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06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 114,00 eur 

 

81. Listom č. MF/022821/2015-441 z 3. 11. 2015 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR – zmenu programovej štruktúry a prekročenie limitu miezd 

v sume 4 148 989 eur z dôvodu zlepšenie hmotnej zainteresovanosti zamestnancov sústavy 

ÚPSVR a NIP a v súvislosti s dofinancovaním miezd aparátu ministerstva (za zamestnancov 

vyslaných do Bruselu). 

 

- kategória 610  + 4 148 989,00 eur 

-  mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania (610),  

(zdroj 111) + 4 148 989,00 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 133 289,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia - 6 587 197,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 6 587 197,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 6 587 197,00 eur 

 

 

82. Listom č. MF/023027/2015-441 z 5. 11. 2015 povolilo úpravu záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly MPSVR SR – prekročenie limitu výdavkov v súvislosti 

s vysporiadaním vzťahov vyplývajúcich zo zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2014 

(určené pre SP). 

 

- kategória 640  (zdroj 111) + 222 093,68 eur 

   z toho: prostriedky štátneho rozpočtu  

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 222 093,68 eur 

07C07 Vianočný príspevok dôchodcom + 222 093,68 eur 

  

83. Listom č. MF/023262/2015-441 z 10. 11. 2015 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele kapitoly MPSVR SR – zmenu programovej štruktúry v súvislosti so 

zabezpečením potrieb aparátu ministerstva v oblasti informačných systémov. 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia - 1 500 000,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík + 1 500 000,00 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 1 500 000,00 eur 

 

84. Listom č. MF/023530/2015-441 z  19. 11. 2015 bola povolená úprava záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly (na zdroji 11T1, 11T2, 13T1 a 13T2) – zmena programovej 

štruktúry. 
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z toho: prostriedky na spolufinancovanie   0,00 

 (zdroj 11T2) 0,00 

 (zdroj 13T2) 0,00 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   0,00 

 (zdroj 11T1) 0,00 

 (zdroj 13T1) 0,00 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 11 497 186,46 eur 

z toho 11: + 6 700 000,00 eur 

z toho 13: + 4 797 186,46 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 354 261,08 eur 

z toho 11: - 1 000 000,00 eur 

z toho 13: - 1 354 261,08 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 6 999 629,19 eur 

z toho 11: - 5 000 000,00eur 

z toho 13: - 1 999 629,19 eur 

06G18 Technická pomoc - 2 143 296,19 eur 

z toho 11: - 700 000,00 eur- 

z toho 13: - 1 443 296,19 eur 

 

85. Listom č. MF/023883/2015-441 z 15. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

kapitoly MPSVR SR – viazanie výdavkov z dôvodu úspor v rámci limitovaných výdavkov 

kapitoly. 

 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia - 25 000 000,00 eur 

07C020A Štátom platené poistné - 3 160 000,0 eur 

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych 

dôsledkov ŤZP, náhradná rodinná starostlivosť 

- 21 840 000,00 eur 

 

86. Listom č. MF/024154/2015-413 z 30. 11. 2015 boli upravené záväzné ukazovatele 

kapitoly MPSVR SR – zvýšenie limitu počtu zamestnancov kapitoly MPSVR SR o 463 osôb - 

zamestnancov implementujúcich národné projekty v ÚPSVR a IA MPSVR SR. 

 

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č.1 

k uzneseniu vlády SR č. 508/2014 

+ 463 osôb 

z toho: aparát ústredného orgánu 0 osôb 

 

88. Listom č. MF/024369/2015-4413 z 30. 11. 2015 povolilo prekročiť záväzné 

ukazovatele aparátu ústredného orgánu na mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania o 190 000 eur na zabezpečenie platových náležitostí zamestnancov financovaných 

z prostriedkov Technickej pomoci, ktorých refundáciu miezd nebolo možné do konca roka 

realizovať. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) + 0,00 eur 

- kategória 610 (zdroj 111) + 0,00 eur 
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-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 + 190 000,00 eur 

 

89. Listom č. MF/024217/2015-441 z 1. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

kapitoly MPSVR SR o 40 540,53 eur, z toho mzdy v sume 30 850,52 eur v súvislosti 

s nedočerpaním  finančných prostriedkov určených na prípravu predsedníctva SR v Rade EÚ. 

 

- hlavná kategória 600 (zdroj 111) - 40 540,53 eur 

- kategória 610 (zdroj 111) - 30 850,52 eur 

-  z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostané osobné 

vyrovnania aparátu ústredného orgánu 

 - 30 850,52 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

0D40A SK PRES 2016- MPSVR SR  - 40 540,53 eur 

 

90. Rozpočtovým opatrením zo dňa 13. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR (pre Finančné riaditeľstvo SR). 

 

- kategória 630 - 22 134,77 eur 

eure   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 3 320,21 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 18 814,56 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 22 134,77 eur 

 

91. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR (pre Finančné riaditeľstvo SR). 

 

- kategória 630 - 176 560,91 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 26 484,20 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 150 076,71 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 176 560,91 eur 

 

92. Rozpočtovým opatrením zo dňa 19. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR pre organizáciu GR ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 1 857,82 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 278,68 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 579,14 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 1 857,82 eur 
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93. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 84 095,53 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 12 614,34 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 71 481,19 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 84 095,53 eur 

 

94. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.2) 

v prospech kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR – GR ZVaJS. 

 

- kategória 630 - 3 206,83 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 481,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 2 725,83 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 3 206,83 eur 

 

95. Rozpočtovým opatrením zo dňa 21. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 5 375,32 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 806,29 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 4 569,03 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 5 375,32 eur 

 

96. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 673,88 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 101,09 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 572,79 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 673,88 eur 

 

97. Rozpočtovým opatrením zo dňa 22. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 10 542,71 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 1 581,40 eur 
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prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 8 961,31 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 10 542,71 eur 

 

98. Rozpočtovým opatrením zo dňa 26. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 18 024,60 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 703,68 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 15 320,92 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 18 024,60 eur 

 

99. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

- kategória 630 - 345,02 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 51,82 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 293,20 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 345,02 eur 

 

100. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 2 259,67 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 338,96 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 920,71 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 259,67 eur 

 

101. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 2 751,88 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 412,76 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 2 339,12 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 2 751,88 eur 
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102. Rozpočtovým opatrením zo dňa 29. 10. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 23 148,77 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 3 472,42 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 19 676,35 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 23 148,77 eur 

 

103. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 52 141,65 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 7 821,24 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 44 320,41 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 52 141,65 eur 

 

104. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- kategória 630 - 450 000,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 67 500,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 382 500,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 450 000,00 eur 

 

105. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 6 536,77 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 980,53 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 5 556,24 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 6 536,77 eur 

 

106. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

-  hlavná kategória 600 - 13 965,20 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 094,83 eur 
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               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 11 870,37 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 13 965,20 eur 

 

107. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 17 414,63 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 2 612,19 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 14 802,44 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 17 414,63 eur 

 

108. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 1 750,76 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 262,63 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 488,13 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 1 750,76 eur 

 

109. Rozpočtovým opatrením zo dňa 6. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 2 183,37 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 327,51 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 1 855,86 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 183,37 eur 

 

110. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

- kategória 630 - 21 723,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 3 258,45 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 18 464,55 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 21 723,00 eur 
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111. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. 

 

-  kategória 630 - 173 277,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 25 991,55 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) -147 285,45 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 173 277,00 eur 

 

112. Rozpočtovým opatrením zo dňa 27. 11. 2015 povolilo prekročenie limitu 

kapitálových výdavkov v súvislosti so zabezpečením projektu „Rekonštrukcia DeD Remetské 

Hámre“ financovaného z prostriedkov ROP.  

 

- kategória 710 + 1 266 556,66 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   + 189 983,50 eur 

 (zdroj 13S2) + 189 983,50 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 1 076 573,16 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 1 266 556,66 eur 

07C0502 Ústavná starostlivosť v Štátnych DD + 1 266 556,66 eur 

 

 

113. Rozpočtovým opatrením zo dňa 19. 11. 2015 povolilo prekročenie záväzných 

ukazovateľov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – 

OP Informatizácia spoločnosti.  

 

- kategória 630 + 2 279,84 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   

 (zdroj 13S2) + 302,98 eur 

 (zdroj 13S3) + 259,91 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 1 716,95 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb 

na centrálnej úrovni MF SR – MPSVR SR 

+ 2 279,84 eur 

 

 

114. Listom č. MF/024523/2015-441 z 2. 12. 2015 uvoľnilo v súlade s § 8 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách viazané kapitálové výdavky z predchádzajúcich rokov 

v sume 20 012 374 eur. 

 

  hlavná kategória 700   + 20 012 374,00 eur 

  z toho   (zdroj 131E) + 20 012 374,00 eur   

   

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07E Tvorba a implementácia politík + 17 645 374,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - + 2 367 000,00 eur 
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MPSVR SR  

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  + 2 367 000,00 eur 

 

115. Listom č. MF/025088/2015-441 z  10. 12. 2015 bola povolená úprava záväzných 

ukazovateľov v rámci kapitoly (na zdroji 11T1 a11T2) – zmena programovej štruktúry. 

 

 

hlavná kategória 600   

 

0,00 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   0,00 

 (zdroj 11T2) 0,00 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   0,00 

 (zdroj 11T1) 0,00 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia - 7 500 000,00 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 7 500 000,00 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 1 000 000,00 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 1 000 000,00 eur 

 

116. Listom č. MF/025089/2015-441 z  21. 12. 2015 bolo povolené prekročenie limitu 

výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania  v sume 3 150 415,41 eur z titulu vrátených 

nezúčtovaných zálohových platieb na príjmový účet platobnej jednotky (zdroj 11T1 a 11T2) 

zálohových platieb na príjmový účet platobnej jednotky (na zdroji 11T1 a 11T2).  

 

hlavná kategória 600   + 3 150 415,41 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   + 463 346,99 eur 

 (zdroj 11T2) + 463 346,99 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   + 2 687 068,42 eur 

 (zdroj 11T1) + 2 687 068,42 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 403 242,63 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti + 1 964 007,83 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 123 519,92 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 659 645,03 eur 

 

117. Listom č. MF/ 025261/2015-441 z 11. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele - 

výdavky a príjmy vo výške 2 600 000 eur z titulu neplnenia rozpočtovaných príjmov. 

 

- kategória 220 - 2 600 000,00 eur 

- hlavná kategória 700 zdroj 131E - 2 600 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07E Tvorba a implementácia politík - 233 000,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR 

SR  

- 2 367 00,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  - 2 367 00,00 eur 

 

118. Listom č. MF/025445/2015-441 z 15. 12. 2015  viazalo v súlade s § 8 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové výdavky v sume 17 412 374 eur, ktoré budú 

použité v roku 2016. 
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  hlavná kategória 700 - 17 412 374,00 eur 

  z toho   (zdroj 131E) - 17 412 374,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07E Tvorba a implementácia politík - 17 412 374,00 eur 

 

119. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 3 845,07 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 576,76 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 268,31 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 845,07 eur 

 

120. Rozpočtovým opatrením zo dňa 12. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- kategória 630 - 49 156,80 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 7 373,52 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 41 783,28 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 49 156,80 eur 

 

121. Rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 30 670,79 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 4 600,62 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 26 070,17 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 30 670,79 eur 

 

122. Rozpočtovým opatrením zo dňa 16. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- kategória 630 - 106 973,86 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 16 046,08 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 90 927,78 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 106 973,86 eur 
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123. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 3 746,41 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 62,00 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 184,41 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 746,41 eur 

 

124. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 29 883,85 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 4 482,58 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 25 401,27 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 29 883,85 eur 

 

125. Rozpočtovým opatrením zo dňa 20. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 101 398,58 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 15 209,86 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 86 188,72 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 101 398,58 eur 

 

126. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 12 711,96 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 1 906,81eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 10 805,15 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 12 711,96 eur 

 

127. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 23 629,72 eur 
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   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) -  3 544,58 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 20 085,14 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 23 629,72 eur 

 

128. Rozpočtovým opatrením zo dňa 23. 11. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.2) 

v prospech kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR – GR ZVaJS. 

 

- kategória 630 - 49 278,46 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 7 391,77 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 41 886,69 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 49 278,46 eur 

 

129. Rozpočtovým opatrením zo dňa 24. 11. 2015 povolilo prekročenie limitu 

kapitálových výdavkov v súvislosti so zabezpečením projektu „Rekonštrukcia DeD Skalica“ 

financovaného z prostriedkov ROP. 

 

- kategória 630 + 31 296,36 eur 

- kategória 710 + 189 997,96 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   + 33 194,14 eur 

 (zdroj 13S2) + 33 194,14 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 13S1) + 188 100,18 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 221 294,32 eur 

07C0502 Ústavná starostlivosť v Štátnych DD + 221 294,32 eur 

 

 

130. Rozpočtovým opatrením zo dňa 9. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 22 089,84 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 3 313,48 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 18 776,36 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 22 089,84 eur 

 

131. Rozpočtovým opatrením zo dňa 9. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 2 769,30 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 415,40 eur 
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prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 2 353,90 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 769,30 eur 

 

132. Rozpočtovým opatrením zo dňa 10. 12. 2015 povolilo prekročenie limitu 

výdavkov v súvislosti so zabezpečením projektu z prostriedkov EÚ a spolufinancovania – OP 

Technická pomoc pre aparát ministerstva – prvok 07C040G Zabezpečenie hodnotenia 

a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí – MVRR SR.  

 

- kategória 620 + 2 277,75 eur 

- kategória 630 + 6 820,30 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie  + 1 670,40 eur 

 (zdroj 11S2) + 1 310,98 eur 

 (zdroj 11S3) + 359,42 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ (zdroj 11S1) + 7 427,65 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia + 9 098,05 eur 

 

133. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 12. 2015 navýšilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti s vratkou nezúčtovanej zálohovej platby z kapitoly 

Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 + 1 315,40 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) + 214,86 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) + 1 100,54 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

+ 1 315,40 eur 

 

134. Rozpočtovým opatrením zo dňa 11. 12. 2015 navýšilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti s vratkou nezúčtovanej zálohovej platby z kapitoly 

Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- kategória 630 + 10 277,99 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) + 8 753,83 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) + 1 524,16 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 10 277,99 eur 

 

135. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 12. 2015 navýšilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti s vratkou nezúčtovanej zálohovej platby z kapitoly 

Ministerstva spravodlivosti SR – GR ZVaJS. 

 

- kategória 630 + 724,96 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) + 108,79 eur 
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               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) + 616,17 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie + 724,96 eur 

 

136. Rozpočtovým opatrením zo dňa 14. 12. 2015 navýšilo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti s vratkou nezúčtovanej zálohovej platby z kapitoly 

Ministerstva spravodlivosti SR – GR ZVaJS. 

 

- kategória 630 + 4 692,38 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) + 703,90 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) + 3 988,48 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy + 4 692,38 eur 

 

137. Rozpočtovým opatrením zo dňa 15. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 115 520,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 17 328,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 98 192,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 115 520,00 eur 

 

138. Rozpočtovým opatrením zo dňa 1. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 5 733,36 eur 

eur   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 859,98 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 4 873,38 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 5 733,36 eur 

 

139. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR (pre Finančné riaditeľstvo SR). 

 

- kategória 630 - 46 688,33 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 7 003,31 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 39 685,02 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 46 688,33 eur 

 



35 

 

140. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 45 732,25 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 6 859,86 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 38 872,39 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 45 732,25 eur 

 

141. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR (pre Finančné riaditeľstvo SR). 

 

- kategória 630 - 372 414,49 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 55 862,17 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 316 552,32 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 372 414,49 eur 

 

142. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 205 127,32 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 30 769,72 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 174 357,60 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 205 127,32 eur 

 

143. Rozpočtovým opatrením zo dňa 2. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 3 772,58 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 565,92 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 206,66 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 3 772,58 eur 

 

144. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 14 668,08 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 2 200,18 eur 
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               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 12 467,90 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 14 668,08 eur 

 

145. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Najvyššieho kontrolného úradu SR. 

 

- hlavná kategória 600 -1 838,84 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 275,86 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 1 562,98 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

-1 838,84 eur 

 

146. Rozpočtovým opatrením zo dňa 3. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 30 093,75 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 4 514,12 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) -25 579,63 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 30 093,75 eur 

 

147. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

-   kategória 620 - 29,27 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 4,39 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 24,88 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 29,27 eur 

 

148. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 2.2) 

v prospech kapitoly Ministerstva spravodlivosti SR – GR ZVaJS. 

 

- hlavná kategória 600 - 5 816,13 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 872,47 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 4 943,66 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C08 Podpora sociálnej inklúzie - 5 816,13 eur 
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149. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 620 - 196,26 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 29,45 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 166,81 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 196,26 eur 

 

150. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 620 - 233,73 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 198,67 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 35,06 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 233,73 eur 

 

151. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

-   kategória 620 - 24,57 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 3,68 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 20,89 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 24,57 eur 

 

152. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR. 

 

- kategória 630 - 150 000,00 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 22 500,00 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 127 500,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 150 000,00 eur 

 

153. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 7 224,14 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 1 083,64 eur 
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prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 6 140,50 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 7 224,14 eur 

 

154. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR (pre Finančné riaditeľstvo SR). 

 

- kategória 630 - 148 445,74 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 22 266,90 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 126 178,84 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 148 445,74 eur 

 

155. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR (pre Finančné riaditeľstvo SR). 

 

- hlavná kategória 600 - 18 610,00 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 2 791,55 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 15 818,45 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 18 610,00 eur 

 

156. Rozpočtovým opatrením zo dňa 4. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 

 

- kategória 630 - 41 278,88 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 6 191,84 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 35 087,04 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 41 278,88 eur 

 

157. Rozpočtovým opatrením zo dňa 7. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 4.1) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

- kategória 630 - 36 922,27 eur 

   z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 5 538,44 eur 

               prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) -31 383,83 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 36 922,27 eur 
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158. Rozpočtovým opatrením zo dňa 7. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. 

 

- hlavná kategória 600 - 905,63 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 13T2) - 135,85 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 13T1) - 769,78 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 905,63 eur 

 

159. Rozpočtovým opatrením zo dňa 7. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR. 

 

-   kategória 630 - 4 628,89 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 694,67 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 3 934,22 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 4 628,89 eur 

 

160. Rozpočtovým opatrením zo dňa 7. 12. 2015 viazalo záväzné ukazovatele 

v kapitole MPSVR SR v súvislosti so zabezpečením projektov OP ZaSI (opatrenie 3.3) 

v prospech kapitoly Ministerstva financií SR. 
 

- kategória 630 - 5 174,96 eur 

  z toho: prostriedky na spolufinancovanie  (zdroj 11T2) - 776,22 eur 

prostriedky z rozpočtu EÚ  (zdroj 11T1) - 4 398,74 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít 

v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 5 174,96 eur 

 

161. Listom č. MF/026000/2015-441 z 22. 12. 2015  viazalo v súlade s § 8 ods. 6 

zákona o rozpočtových pravidlách kapitálové výdavky v sume 5 626 270,46 eur, ktoré budú 

použité v roku 2016. 
 

  hlavná kategória 700 - 5 626 270,46 eur 

  z toho   (zdroj 111) - 1 979 872,99 eur 

 (zdroj 131E) - 3 646 397,47 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia - 514 617,12 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 4 855 451,34 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - 

MPSVR SR  

- 256 202,00 eur 

06G0404 NP na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti  - 256 202,00 eur 

 

162. Listom č. MF/026257/2015-441 z 29. 12. 2015 upravilo záväzné ukazovatele 

kapitoly MPSVR SR – viazanie výdavkov z dôvodu úspor. 
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hlavná kategória 600 - 6 380 000,00 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia - 6 380 000,00 eur 

07C06 nesystémové dávky sociálneho poistenia - 5 000 000,00 eur 

07C0A Podpora sociálnych  služieb - 1 380 000,00 eur 

06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR 

SR  

- 2 060 000,00 eur 

06G040J Individuálna štátna pomoc - 2 060 000,00 eur 

 

163. Listom č. MF/025599/2015-441 z  23. 12. 2015 boli viazané príjmy a výdavky  

kapitoly - prostriedky EÚ a spolufinancovania v zmysle § 8 ods.6 zákon o rozpočtových 

pravidlách. 

 

- kategória 340  - 261 607 409,95 eur 

z toho  (zdroj 1AC1) - 112 339 500,00 eur 

 (zdroj 1AK1) -8 620 603,00 eur 

 (zdroj 1AL1) - 30 000 000,00 eur 

 (zdroj 11T1) 0,00 eur 

 (zdroj 13T1) - 110 647 306,95 eur 

hlavná kategória 600   - 230 623 633,54 eur 

z toho: prostriedky na spolufinancovanie   - 32 846 336,43 eur 

 (zdroj 1AC2) - 19 824 617,00 eur 

 (zdroj 1AK2) - 1 521 283,00 eur 

 (zdroj 11T2) - 9 081 109,42 eur 

 (zdroj 13S2) - 138,76 eur 

 (zdroj 13S3) - 38,23 eur 

 (zdroj 13T2) - 2 419 150,02 eur 

            prostriedky z rozpočtu EÚ   - 197 737 295,15 eur 

 (zdroj 1AC1) - 112 339 500,00 eur 

 (zdroj 1AK1) - 8 620 603,00 eur 

 (zdroj 1AL1) - 30 000 000,00 eur 

 (zdroj 11T1) - 32 944 277,21 eur 

 (zdroj 13S1) - 787,25 eur 

 (zdroj 13T1) - 13 832 127,69 eur 

Z bodu C: Výdavky ŠR na realizáciu programov na rok 2015  

07C Sociálna inklúzia - 21 711 827,21 eur 

06G15 Podpora rastu zamestnanosti - 39 672 265,52 eur 

06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie 

kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji 

- 2 120 666,33 eur 

06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - 4 239 502,17 eur 

06G18 Technická pomoc - 675 253,35 eur 

06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - 162 164 117,00 eur 

07E Tvorba a implementácia politík - 40 001,96 eur 

 


